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Vízmérő aknák!
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Kód Műanyag vízmérő aknák rozsdamentes FLEXIBILIS csővel, visszacsapó 
szeleppel szerelve

3300     NA-400/13/25 Műanyag bekötőcsonkkal vízmérővel
3305     NA-400/13/25 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3310     NA-400/20/25 Műanyag bekötőcsonkkal vízmérővel
3315     NA-400/20/25 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3318     NA-400/20/32 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3330     NA-500/13/25 Műanyag bekötőcsonkkal vízmérővel
3335     NA-500/13/25 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3340     NA-500/20/25 Műanyag bekötőcsonkkal vízmérővel
3345     NA-500/20/25 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3350     NA-500/20/32 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel
3355     NA-500/25/32 Sárgaréz ( menetes ) bekötőcsonkkal vízmérővel

Kód Műanyag vízmérő aknák KPE ( spirálos ) csővel,
visszacsapó szeleppel ( komplett )

3360     NA-500/13/25  KPE bekötőcsonkkal vízmérővel
3365     NA-500/20/25  KPE bekötőcsonkkal vízmérővel

Kód Műanyag vízmérő aknák ( egyszerűsített )
KPE csővel ( spirálos ) szerelvények nélkül

3369     NA-500    25-ös KPE bekötőcsonkkal

Kód Műanyag vízmérő aknák ( egyszerűsített ) PP anyagból, szerelvények nélkül 
lépcsővel ellátott, ( járható kivitelben)

3375     NA-900    25-ös KPE bekötőcsonkkal  LV=5mm
3378     NA-1000  25-ös KPE bekötőcsonkkal  LV=5mm
3380     NA-1000  25-ös KPE bekötőcsonkkal  LV=8mm
3385     NA-1200  25-ös KPE bekötőcsonkkal  LV=8mm

Kód Műanyag, IPARI vízmérő aknák PP anyagból, szerelvénnyel 
lépcsővel ellátott, ( járható kivitelben)

3390     NA-1000 komplett  egyedi KPE bekötőcsonkkal vízmérővel
3395     NA-1200 komplett  egyedi KPE bekötőcsonkkal vízmérővel

    Az általunk gyártott vízmérő aknákra 3 év garanciát vállalunk.
    Vízmérőaknák vízmérő nélküli rendelése esetén (NA-13, NA-20) a mindenkori aknaár –4.000ft.
    Megrendelőink részére a fentieken kívül, egyedi igények szerinti vízmérőaknák gyártását is vállaljuk.
    Ezekre az akna típusokra eseti árajánlatot adunk.
    Egyedi igény lehet PL.:   -Bármilyen szerelvénnyel szerelt (pl.greiner, isiflo).
                                          -Bármilyen típusú lakossági, illetve ipari méretű vízmérő beépítése.

                                   -Egy mérőhely, kettő kivezetés, kettő mérőhely, kettő kivezetés.

    Szállítás: -A termékismertetőben szereplő vízmérőaknák árai a J+J kft telephelyén értendők.
-A szállítási költség a megrendelőt terheli (NA-400, NA-500 akna szállítási költsége: 1.800ft/db)

    -Előzetes megállapodás alapján, megfelelő db szám rendelése esetén a megrendelő 
                         igényének megfelelően az aknák helyszínre történő szállítása J+J kft. által biztosított.
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