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INOVACE PRO  
INSTALACE PITNÉ  
VODY A TOPENÍ 
 OD NYNĚJŠKA 
V OBCHODECH! 
SKLADEM NYNÍ!

    Objevte všechny výhody➞



VÝHODY - STRUČNĚ ŘEČENO.
• Už žádné únavné a nervy drásající opravy radiátorů a potrubí 

pitné vody.

• Opravy na těsně vybudovaných vodovodních rozvodech jsou 
možné již bez problémů. 

• Žádné svařování ani řezání závitů.

KOMPAKTNÍ ADAPTÉR MINIGEBO 
PRO INSTALACE 
TOPNÉ A PITNÉ VODY S OCELOVÝMI TRUBKAMI DLE 
DIN EN 10255 A DIN EN 10220 SÉRIE 1

Prostorově úsporný a snadný: kompaktní adaptér se svěrným spoje-
ním pro připojení radiátorů a instalací v oblasti pitné vody, usnadní 
každodenní práci.

Vhodné pro pitnou vodu.

• Mosazná verze vyhovuje současným 
hygienickým požadavkům pro 
použití pitné vody (na základě 
směrnice pro posuzování kovů a 
elastomerů od Federální agentury 
pro životní prostředí „UBA“).

Teplotně odolný až do 70°C.
• Vhodný pro použití studené 

(+25°C) a horké vody (+70°C)

• Max. provozní tlak: 10 bar

Pro trvalé použití.
• Testováno a schváleno pro dlouhodobé 

používání.

Těsné prostory?  
Žádný problém!
• Kompaktní adaptér lze snadno 

a rychle nainstalovat díky své 
inovativní konstrukci pomocí 
dvou šroubů a imbusového 
klíče.

MINIGEBO
SNADNÁ INSTALACE.
Adaptér je určen k instalaci pomocí imbusového klíče nebo vhod-
ného bitového šroubováku. Práce s objemnými kleštěmi, kleštěmi 
na vodní pumpy a podobně již není nutná. Kompaktní adaptéry lze 
snadno utáhnout prostorově úsporným a praktickým způsobem 
pomocí dvou šroubů.

Mosaz s vnějším závitem Poniklovaná mosaz s vnějším závitem

Výrobek č. Vnější průměr 
trubky (mm) Závity ISO  7/1 Výrobek č. Vnější průměr 

trubky (mm) Závity ISO  7/1

01.303.00.01 21,3 1/2“ 01.304.00.01 21,3 1/2“

01.303.00.02 26,9 3/4“ 01.304.00.02 26,9 3/4“

01.303.00.03 33,7 1“ 01.304.00.03 33,7 1“
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