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Seznam
jednotlivých dílů

Cena bez
DPH

Foto

Cena bez
DPH

Standardní víko na ČOV
Ø 1400 mm, uzamykatelné

2 700,- Kč

Aerační element do ČOV
typu AT6 / AT8 / AT10 / AT12

2 000,- Kč

Ploché pochozí víko na ČOV
Ø 1400 mm s malým revizním
otvorem Ø 660 mm, obě uzamy-

7 500,- Kč

Vzduchový rozvaděč ČOV
s pěti šroubovacími ventily
určený pro typ AT6 až AT12

1 100,- Kč

980,- Kč

Nové akumulační zařízení
s nornou stěnou umístěné
v separační zóně ČOV
(dodávané od roku 2020)

1 870,- Kč

710,- Kč

Nový typ recirkulačních
mamutek – Airlift
(od roku výroby 2020)

1 730,- Kč

katelná, včetně nerezové výztuhy

Malé ploché víko Ø 660 mm
na pochozí kryt k ČOV
nebo k ROTO nádržím,
(se zámky)

Malé víko k šachtě na
dmychadlo Ø 620 mm,
(bez zámků)

Společnost Aquatec USBF s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně dne 30.4.2003, oddíl C, vložka 43683, IČ: 26890640 DIČ: CZ26890640

Seznam
jednotlivých dílů

Samostatná šachta
na dmychadlo
(bez zámků)

1 900,- Kč

Mikroprocesorová řídící
jednotka AQC Basic
(10 režimů provozu ČOV)

2 700,- Kč

Samostatná šachta
na dmychadlo
(se zámky)

2 430,- Kč

Vyjímatelný nátokový koš
do ČOV AT6 / AT8

1 250,- Kč

Nástavec na domovní ČOV
(Cena za každých 100 mm)
určený pro typ AT6 až AT12
Ø 1400 mm

750,- Kč

Plastový nášlap – schodek,
který se dá dodatečně
objednat pro nástavec
ČOV (cena za 1 ks)

240,- Kč

300,- Kč

Univerzální nerezový
zámek na víka a kryty
(cena za 1 ks včetně klíče)

250,- Kč

1 400,- Kč

Nerezová petlice,
protikus k zámku
(cena za 1 ks)

100,- Kč

Nástavec komínku N30
k ROTO nádržím (h = 300 mm)

1 600,- Kč

Nerezové sítko, součást
staršího akumulačního
zařízení používaného u
ČOV do roku výroby 2019

120,- Kč

Nástavec komínku N54
k ROTO nádržím (h = 540 mm)

2 000,- Kč

Nerezový bezpečnostní rošt
k ROTO nádržím

1 000,- Kč

Nástavec komínku PP / PPA
jímky (Cena za každých 100 mm)

Nástavec komínku N20
k ROTO nádržím (h = 200 mm)

Gumové těsnění
DN50 - DN125

Foto

od 50,- Kč

Pomůcky k údržbě ČOV
(sítko, kartáč a vzorkovač
na teleskopické násadě,
rukavice, odměrný válec)

1 170,- Kč

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.3.2021 do 28.2.2022.

Výše uvedené náhradní díly - příslušenství k domovním ČOV, ROTO nádržím a PP jímkám máme v centrálním skladě v Brně. Cena dopravy u dílů
menších rozměrů je 130,- Kč + DPH. Zboží obvykle expedujeme do dvou dnů od objednání prostřednictvím spedice DPD. U rozměrnějších dílů jako
jsou víka a nástavce na ČOV o průměru 1400 mm, které se nedají poslat spedicí DPD, je paušální cena za dopravu 800,- Kč + DPH a dodací
lhůta je 1 - 2 týdny od objednání. Naši technici vám případně pomohou s montáží příslušného dílu. Cena práce na místě je 450 Kč / hod + DPH.

