Objednávkový formulář
Domovní čistírny odpadních vod AT6 / AT8 / AT 10 / AT12 / AT6 PLUS / AT8 PLUS / AT10 PLUS / AT12 PLUS
Počet osob trvale napojených na ČOV : ……………………………….. Výskyt spodní vody v místě instalace ČOV:

Ano

Maximální počet osob nárazově napojených na ČOV : …………….... Provoz ČOV:

trvalý

nepravidelný

ČOV bude provozována u :

jiného objektu : ……….……………….…….

AT6

AT8

rodinného domu

AT10

AT12

rekreačního objektu

AT6 PLUS

Nástavec na ČOV, zvýšení nádrže ČOV o ……….. cm

AT8 PLUS

sezónní

AT10 PLUS

Ne

AT12 PLUS

Žebra pro obetonování – nutné v případě výskytu spodní vody v místě instalace

Šachta na membránové dmychadlo:
se zámky
bez zámků
Dmychadlo k ČOV nesmí být umístěno přímo v prostoru nádrže.
Šachta je nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti ve vzdálenosti max. 4,5 m od ČOV.
X U ČOV verze PLUS je šachta na dmychadlo se zámky automaticky součástí dodávky (v ceně).
Mikroprocesorová řídící jednotka – typ AQC Basic. Touto řídící jednotkou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat
v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená…) Toto zařízení je zvláště vhodné (nutné)
pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo tam, kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na
ČOV v průběhu roku. Řídící jednotka také zaznamenává údaje o provozu dmychadla a upozorní uživatele na případnou poruchu.
X U ČOV verze PLUS je mikroprocesorová řídící jednotka AQC PLUS se solenoidovým ventilem automaticky součástí dodávky (v ceně).
Pochozí uzamykatelné víko na ČOV s malým servisním otvorem, včetně nerezové výztuhy, výměnou za standardní víko.
Instalace ČOV – varianta A) Práce dvou montérů, usazení ČOV,
napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a kolena do 10 ks)
a připojení dmychadla.

Nátokové hrdlo DN 160 místo standardních DN 125

Instalace ČOV – varianta B) Práce jednoho montéra, dopomoc při
usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením – včetně dovozu
aktiv. kalu (bakterií) pro urychlení náběhu biologických procesů,
nastavení ventilů vzduchového rozvaděče a také připojení řídící
jednotky AQC PLUS v případě objednávky ČOV ve verzi PLUS.

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

PP jímka o objemu 1 – 15 m3
PP jímka na vodu o objemu ……………. m3.

Jímka 1 – 5 m3 ve variantě:

v.1 (h = 1300 mm)

v.2 (h = 1700 mm)

( úprava na tříkomorový septik
Zvýšení výšky vstup. komínku o ……… cm
úprava nátoku a odtoku dle přání zákazníka
h
=
ROTO nádrž o objemu 1 – 5 m3
1
7
Vertikální ROTO nádrž T 1
Vertikální ROTO nádrž T 2
Horizontální ROTO nádrž TH 2,3
0
Horizontální ROTO nádrž TH 3,15
Horizontální ROTO nádrž TH 4,2
Horizontální0ROTO nádrž TH 5,2
Nízkoprofilová ROTO nádrž TD 3,2

Nástavec N 20

Nástavec N 30

Nástavec N 54

Bezpečnostní rošt

Vodoměrné šachty
Válcová vodo. šachta VPP-1200/1700

Válcová vodo. šachta VPE-1100/1500

Hranatá vodo. Šachta HPP-1200x900/1700

Jméno / název firmy : …………………………………………………………….............. IČO / DIČ : ………………………………...........
Fakturační adresa / PSČ : ………………….……………………………………............ Tel. kontakt: ……….…...……………………...
Dodací adresa / PSČ : …………………….………………………………………............ E-mail : ………...……………………................
Způsob dopravy:

dopravu zajistí dodavatel

expresní doprava do 7 dnů

Způsob platby:

platba v hotovosti na dobírku

platba na fakturu

vyzvednutí ve skladu v Brně

Datum zaslání objednávky: ………………………….………… Podpis objednatele: …………………………….…………………….…
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Aktuální ceníky k jednotlivým výrobkům jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.aquatec-usbf.cz a ceny se vztahují k datu, kdy byla objednávka odeslána.
Domovní ČOV AT6 / AT8 v provedení se základním nástavcem, včetně volitelného příslušenství, jsou běžně skladem. Dodací lhůta obvykle nepřesáhne 2 - 3 týdny od objednání.
Objednané výrobky jsou k vyzvednutí ve skladu v Brně nebo vám budou dopraveny do místa instalace za paušální cenu 850,- Kč + DPH / 1ks (po celé ČR), za předpokladu
akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Je možné objednat expresní dopravu za příplatek 1 600 Kč + DPH. V takovém případě garantujeme dodací lhůtu
do 7 pracovních dnů od objednání. Pokud zákazník objedná pouze samostatné příslušenství (menších rozměrů) k ČOV, jímce nebo nádrži, lze toto příslušenství zaslat na adresu
odběratele prostřednictvím spedice DPD za cenu 130,- Kč + DPH / ks. V takovém případě je obvyklá doba dodání do 2-3 dnů od objednání.
Objednané zboží uhradí odběratel v hotovosti na dobírku při dodání. Po dohodě je možné provést platbu objednaného zboží bezhotovostně, na fakturu.
Do doby než je dodaný výrobek odběratelem zcela uhrazen, zůstává majetkem firmy Aquatec USBF s.r.o. V případě neplnění finančních závazků odběratele vůči dodavateli si
dodavatel vyhrazuje právo na demontáž a odvoz dodaného výrobku nebo jeho části k uhrazení svých vzniklých nákladů.
Záruční lhůta na výše uvedené výrobky a příslušenství je 24 měsíců. Pokud odběratel objedná dodávku ČOV včetně uvedení do provozu se zaškolením, pak se záruční lhůta
prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Standardní záruka vodotěsnosti u ČOV, jímek a nádrží je 10 let.
V případě, že odběratel nedodrží pokyny k instalaci a manipulaci výrobku dle dodaného návodu nebo nebude postupovat v souladu s provozním řádem při užívání ČOV,
nebude uznána případná reklamace za oprávněnou.

