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Dostęp do wody
AQUASTAR

Kolumna AQUASTAR odpowiada za dystrybucję wody 
użytkowej, niezbędnej do podróżowania kamperem. W 
standardzie kolumna jest zabezpieczona przed 
ujemnymi temperaturami, dzięki czemu może pracować 
również w sezonie zimowym. 

Aquastar oferowany jest w dwóch wersjach z wrzutnikiem 
monet Auqastar Cash (008 800) oraz bez Auqastar Open 
(008 803). W pierwszej wersji, wrzucenie określonej ilości 
monet, aktywuje kran, z którego można pobrać określoną ilość 
wody (np. 100L). Druga wersja, bez wrzutnika monet, to 
ogólnodostępny punkt dystrybucji wody.

OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 1.4301

KRAN ¾” DO POBORU WODY

LICZNIK POBORU WODY

OŚWIETLENIE LED
STEROWANE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

WRZUTNIK MONET
DO AKTYWOWANIA

DOSTĘPU DO WODY

WYMIARY 1300 x 400 x 165 mm



Kolumny AQUASTAR oraz CLANSTAR-KASETTE w połączeniu z kratką 
ściekową, zainstalowaną w płycie betonowej, to najwyższej jakości punkt serwisowy 
dla kamperów. Umożliwia on opróżnienie zbiorników czarnej i szarej wody oraz 
uzupełnienie zapasów świeżej wody użytkowej w kamperze.

W odróżnieniu od kolumny HOLIDAY-CLEANY, prezentowanej wcześniej, fizyczne 
rozdzielenie punktu dystrybucji wody od kolumny do utylizacji nieczystości płynnych, 
zabezpiecza przed możliwością skażenia bakteryjnego kranu, używanego do poboru 
czystej wody.

Punkt serwisowy
AQUASTAR + CLEANSTAR KASSETTE

KOLUMNA DO
DYSTRYBUCJI

WODY
AQUASTAR

KOLUMNA DO 
UTYLIZACJI 
NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH
CLEANSTAR KASSETTE

KRATKA ŚCIEKOWA
110x60cm

OPRÓŻNIANIE KASETY WC
KOLUMNA SERWISOWA CLEANSTAR KASSETTE



FUNDAMENT BETONOWY
007 500 (DUŻY) / 007 501 (MAŁY)

• Ułatwia montaż kolumny serwisowej.
• Posiada trzy otwory przepustowe na przewody 

elektryczne i rury z wodą.
• Jeżeli kolumna serwisowa jest instalowana wraz 

z podstawą serwisową fundament jest niepotrzebny.
• Fundamnet dostępny jest w dwóch rozmiarach - dużym, dla

wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny elektrycznej ELECTRO 
T4, która instalowana jest na małym fundamencie.

• Wymiary w podstawie : 530x300 DUŻY / 400x270mm MAŁY

• Wymiary w szczycie : 410x170 DUŻY / 240x120mm MAŁY

• Wysokość : 230 DUŻY / 240mm MAŁY

PRZEWÓD GRZEWCZY
007 010

• Zestaw zabezpieczający przed zamarzaniem 
rurę z wodą, łączące kolumnę serwisową z kratką 
ściekową.

• Długość przewodu : 5m

Akcesoria

zdjęcia : www.pza-stebricki.si (www.camperstop-stebricki.si)
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