
INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA DLA

CARAVANINGU

CAMPERSYSTEM.PL



Kolumna serwisowa
CLEANSTAR KASSETTE

Kolumna CLANSTAR-KASETTE (008 303) jest jednostką dedykowaną, 
do opróżnienia nieczystości płynnych z kampera. Otwór z boku kolumny, 
służy do zlewu fekaliów z kasety WC (czarna woda). Kolumna 
współpracuje z kratką ściekową, zainstalowaną w płycie betonowej. 
Wykorzystywana jest do opróżnienia zbiorników z szarą wodą (mydliny). 
Kratka może również służyć jako punkt odbioru fekaliów, w przypadku 
kamperów z automatycznym systemem opróżniania kasety WC. W tym 
celu kratka ściekowa posiada system spłukiwania bieżącą wodą, po 
zakończonej czynności serwisowej. Kolumna jest zabezpieczona 
przed ujemnymi temperaturami, co umożliwia jej pracę przez 
cały rok.

OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 1.4301

KRAN ¾” DO PŁUKANIA KSETY WC

SPŁUKIWANIE KOLUMNY PO ZLANIU
NIECZYSTOŚCI Z KASETY WC

SPŁUKIWANIE KRATKI ŚCIEKOWEJ
ELEMENT OPCJONALNY KOLUMNY

URUCHOMIENIE KRANU DO PŁUKANIA
KASETY WC

OTWÓR DO ZLEWANIA NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH Z KASETY

OŚWIETLENIE LED
STEROWANE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

WYMIARY 1300 x 400 x 165 mm
+ dostawka do opróżniania kasety WC

OPRÓŻNIANIE KASETY WC
KOLUMNA SERWISOWA CLEANSTAR KASSETTE



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



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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