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Predstavitev 

Skoraj 40 let, SELA CARS proizvaja in prodaja po vsem svetu opremo za parke otroške igrače na el. pogon, otroške 

avtomobile, bokobrane za plovila  in varnostno cestno opremo. 

Bogate izkušnje in znanja, katera so  do sedaj razveseljevala številne otroke širom sveta, smo sedaj prenesli na novo 

Linijo proizvgodov. To so proizvodi linije za odvajanje odpadnih vode, namenjen vozilom za rekreacijo - avtodomom 

CAMPER WC WASH. 

Sela Cars se obvezuje, da so podatki v tem katalogu natančni in zanesljivi, medtem ko ne sprejema odgovornosti  

za točnost podatkov. 
 Tehnični podatki, slike, opisi  in barve v katalogu so zgolj informativne in se lahko razlikujejo glede na dejansko stanje. 

Zaradi neprestanega razvoja in izboljšav izdelkov, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb, brez predhodnega obvestila za vse izdelke 
iz linije Camper WC Wash   
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Proizvodi katere je mogoče opremiti z plačilnim sistemom  
so označeni s tem logom.  

Proizvodi katere je mogoče opremiti z ICE sistemom proti zamrzovanju 

So označeni z tem logom. 
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p-steel 

Talna izpustna korita 
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p-steel 

Talno izpustno korito 

Talna izpustna korita  p-steel so eden od glavnih elementov sistema  Camper Wc Wash,  zaradi tega    

smo namenili razvoju  teh komponent več let raziskav in izboljšav,  katerih rezultati so dovršeni in higiensko 

učinkoviti proizvodi. 

Proizvod je v celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304, materiala, ki je za razliko od betona  obstojen in  

nevpojen ,ter tako ne vpija odplak, je kislinsko odporen, tudi pri nizkih temperaturah ima daljšo življensko dobo. 

Posebna konstrukcijska zasnova zagotavlja povoznost Talnih izpustnih korit tudi za avtobuse, brez poškodb 

ali deformacij Poleg tega pa velika površina z osrednjim kanalom zagotavlja boljše čiščenje in odvajanje  

odpadne vode. 

Vsako Talno izpustno korito je opremljeno z čistilnim sifonom, kateri zagotavlja protismradno zaščito okolja. 

delovanje pri nizkih temperaturah je zagotovljeno z opcijskim ogrevalnim sistemom ICE, kateri preprečuje 

zmrzovanje vode, zaradi česar je izdelek primeren tudi za uporabo v goratih predelih. Sistem sestavljajo ogrevalni 

kabli ter grelec z elektronskim termostatom. Termostat zagotavlja in avtomatsko vzdržuje minimalno temperaturo 

ki preprečuje nastajanje ledu in posledično pokanje cevi. 

Talna izpustna korita so opcijsko na voljo tudi brez samočistilnega sistema (brez šob). 

V tem primeru je čiščenje površine korita potrebno izvajati ročno. 

Delovanje šob pralna šoba 
nerjavno jeklo 

    pokrov za 
 zapiranje šob 
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p-100 extra small 

Talno izpustno korito s sredinskim kanalom za odvod odpadne 

vode iz avtodomov in avtobusov, kompletno z čistilnim sifonom, 

nosilnim podnožjem z nastavljivimi nogicami za izravnavo, ter 

samočistilnim sistemom za izpiranje. 

Talna izpustno korito je opcijsko na voljo tudi brez samočistilnega 

sistema (brez šob ), kar pomeni da je potrebno površino korita  

čistiti ročno. 

model 

p-100 Talno izpustno korito s samočistilnim sistemom iz nerjavnega jekla  

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Dimenzije sifona 
 
Čistilne šobe iz nerjavnega jekla 
 
Kompatibilen z postajami za praznjenje  
 
Priključek za vodo 
 

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 
Dolžina 70 x Širina 80 x Višina 40 (cm) 

3 mm 

Ø 100 mm 

5 Šob  (razporejenih na treh straneh)  
 
s-209, s-210 

3/4” 

Dodatna oprema - opcijsko 
 

p-100-ice 

p-100-c 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 
 
Zapiralni sistem z ventilom za ločevanje deževnice in odpadnega listja  
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p-101 small basic 

Talno izpustno korito s sredinskim kanalom za odvod odpadne 
 vode iz avtodomov in avtobusov, kompletno z čistilnim sifonom, 
 nosilnim podnožjem z nastavljivimi nogicami za izravnavo, ter 
 samočistilnim sistemom za izpiranje. 
 
Talna izpustno korito je opcijsko na voljo tudi brez samočistilnega 

sistema (brez šob ), kar pomeni da je potrebno površino korita  
 
čistiti ročno. 
 

model 

p-101 Talno izpustno korito s samočistilnim sistemom iz nerjavnega jekla 
 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Dimenzije sifona 

Čistilne šobe iz nerjavnega jekla 

Kompatibilen z postajami za praznjenje 
 
Priključek za vodo 
 

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 
Dolžina 100 x Širina 110 x Višina 40 (cm) 

3 mm 

Ø 125 mm 

7 Šob  (razporejenih na treh straneh)  

s-209, s-210 

1” 

Dodatna oprema - opcijsko 
 

p-101-ice 

p-101-c 

p-101-cov 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 
 
Zapiralni sistem z ventilom za ločevanje deževnice in odpadnega listja 
 
Zapora za listje 
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p-102 medium basic 

Talno izpustno korito s sredinskim kanalom za odvod odpadne 
 vode iz avtodomov in avtobusov, kompletno z čistilnim sifonom, 
 nosilnim podnožjem z nastavljivimi nogicami za izravnavo, ter 
 samočistilnim sistemom za izpiranje. 
 
Talna izpustno korito je opcijsko na voljo tudi brez samočistilnega 

sistema (brez šob ), kar pomeni da je potrebno površino korita  
 
čistiti ročno. 
 

model 

p-102 Talno izpustno korito s samočistilnim sistemom iz nerjavnega jekla 
 

Tehnične karakteristike 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Dimenzije sifona  

Čistilne šobe iz nerjavnega jekla 
 
Kompatibilen z postajami za praznjenje  

Priključek za vodo 
 

Nerjaveče jeklo AISI 304  

Dolžina 160 x Širina 97 x Višina 40 (cm) 

3 mm 

Ø 125 mm 

7 Šob  (razporejenih na treh straneh) 

s-209, s-210 

1” 

Dodatna oprema - opcijsko 
 

p-102-ice 

p-102-c 

p-102-cov 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 
 
Zapiralni sistem z ventilom za ločevanje deževnice in odpadnega listja 
 
Zapora za listje 
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p-104 large basic 

Talno izpustno korito s sredinskim kanalom za odvod odpadne 
 vode iz avtodomov in avtobusov, kompletno z čistilnim sifonom, 
 nosilnim podnožjem z nastavljivimi nogicami za izravnavo, ter 
 samočistilnim sistemom za izpiranje. 
 
Talna izpustno korito je opcijsko na voljo tudi brez samočistilnega  

sistema (brez šob ), kar pomeni da je potrebno površino korita  
 
čistiti ročno. 
 

model 

p-104 Talno izpustno korito s samočistilnim sistemom iz nerjavnega jekla 

Tehnične karakteristike 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Dimenzije sifona 

Čistilne šobe iz nerjavnega jekla 

Kompatibilen z postajami za praznjenje 

Priključek za vodo 

Nerjaveče jeklo AISI 304 

Dolžina 309 x Širina 97 x Višina 40 (cm) 

3 mm 

Ø 125 mm 

21 Šob  (razporejenih na treh straneh) 

s-209, s-210 

1” 

Dodatna oprema - opcijsko 

p-104-ice 

p-104-c 

p-104-cov 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 

Zapiralni sistem z ventilom za ločevanje deževnice in odpadnega listja 

Zapora za listje 
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s-steel 

Stebrički za praznjenje WC kaset 
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           s-steel 
Postaje / stebrički za praznjenje WC kaset 

Stebrički za praznjenje  s-steel so ključnega pomena za delovanje Talnih izpustnih korit - p-steel,  

kateri so lahko enostavni in samostojni, lahko pa so integrirani. Odvisno od tega, ali opravljajo le funkcijo  

pričetka čiščenja, ali pa imajo še druge pripomočke, kot so umivalnik ali gumijasta cev za vodo. 

Aktivacija stebričkov je lahko ročna – mehanska, ročna – preko tipke, ali avtomatska z fotocelico 

ali avtomatsko z žetoni / kovanci. Opcijsko so skoraj vsi stebrički lahko združljivi z individualnimi 

plačilnimi sistemi / magnetne kartice, telefoni 

Stebrički so lahko opremljeni z vodovodnimi armaturami, nastavki za ročno čiščenje Talnih izpustov 

ali nastavki za oskrbo z pitno vodo. 

Kot za talne izpuste, so tudi stebrički opcijsko na voljo s tekočino proti zmrzovanju sistema ICE, kar jim 

zagotavlja delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah. 

Vsak stebriček vsebuje navodila za uporabo v angleškem jeziku in jeziku po izbiri. 

KAJI 
PRAVIŠ?? 

TUKAJ ŽELITE 
 NAMESTITI 
CAMPERWCWASH!!  

KRASNO DRSALIŠČE 
 NA VODI KI JO 
    IZPUSTIJO AVTODOMI 

SPETTTT 
ZA MALO….. 

TISTE STEBRIČKE 
Z OGREVANJEM? 

     SEVEDA!! 
ZBOGOM ZABAVA  
NA LEDU!! 
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s-209 

Stebriček iz nerjavečega jekla. Opravlja nadzorne funkcije 

za čiščenje Talnih izpustnih korit z:  ročni vzvod,  

časovna tipka, fotocelica, katera zaznava gibanje (pranje) ali prehod 

(čiščenje – izplakovanje Talnega izpustnega korita). 

Opremljen je lahko z podstavkom za pritrditev v tla in nastavljivimi  

nogicami za izravnavo. 

s-209-L s-209-p s-209-f 
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model 

s-209-l 

s-209-p 

s-209-f 

Izplakovalni sistem, mehanska ročica za armaturo 

Izplakovalni sistem za čiščenje s časovno tipko 

Izplakovalni sistem krmiljen z fotocelico 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Upravljanje 

Priklop vode 

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 
Dolžina 36 x Širina 36 x Višina 120 (cm) 

1,2 mm 

Mehanska ročica (S-209-L), časovna tipka (S-209-P), fotocelica (S-209-F) 

1” (za model. P-100 in P-101) - 1 1/4 ” (za model. P-102) - 1 1/2 ” (za model. P-104) 

Priklop elektrika   220v 

Dodatna oprema - opcijsko 
 

s-209-ice 

RUB 

RA 

s-209-T 

VAC 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 
 
2 pipi (ena z gumijasto cevjo za in šobo za izplakovanje Talnega  izpustnega korita) 

Zbiralnik odpadne vode 

Podstavek – nivelacijski – za pritrditev v tla 

Ventil za preprečevanje onesnaženja pitne vode (samo v povezavi z opcijo RUB) 
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s-210 

Stebriček iz nerjavečega jekla nadzira 

izpiranje Talnega izpustnega korita s pomočjo 

fotocelice, katera zazna vozilo (predpranje) in odhod 

vozila (Izplakovanje Talnega izpusta). 

V isti stebriček je mogoče namestiti: 

-izlivni sistem za izmenljive WC kasete, samočistilni 

 z šobami nameščenimi znotraj lopute, ki se upravljajo 

 z časovno tipko ali z fotocelico. 

-sistem za oskrbo z pitno vodo, preko zunanje pipe 

 Ali časovnega stikala. 

- Obodna LED osvetlitev. 

Pipa za oskrbo z vodo s-210-pr izlivni sistem vcs o vcs-f 
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model 

s-210-f 

s-210-p 

Izplakovalni sistem krmiljen z fotocelico 
 
Izplakovalni sistem za čiščenje s časovno tipko  

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Upravljanje 

Pipei 

Priklop vode 
 
Priklop elektrika    

Nerjaveče jeklo AISI 304 

Dolžina 63 x Širina 46 x Višina 120 (cm) 

1,2 mm 

Časovna tipka (s-210-p) ali fotocelica (s-210-f) 

1 za čiščenje kasete + 1 za oskrbo s pitno vodo 

1” (za model. P-100 in P-101) - 1 1/4 ” (za model. P-102) - 1 1/2 ” (za model. P-104) 

220v 

Dodatna oprema - opcijsko  

s-210-pr 

s-210-vcs 

s-210-vcs-f 

s-210-ice 

o-801 

s-210-t 

VAC 

Komplet zaščitnih vrat za pipo 

Ohišje in pokrov izlivnega sistema izmenljivih WC kaset, samočistilno s pomočjo 
2 šob v notranjosti, aktivira se preko časovnega stikala.  

Ohišje in pokrov izlivnega sistema izmenljivih WC kaset, samočistilno s 
pomočjo 2 šob v notranjosti, aktivira se preko fotocelice. 
2 šob v notranjosti, aktivira se preko časovnega stikala. 
ICE ogrevalni sistem za nizke temperature 
 
Čistilni sistem opremljen z dozirno črpalko in rezervoar s tekočim razkužilom. 

Podstavek – nivelacijski – za pritrditev v tla 
 
Ventil za preprečevanje onesnaženja pitne vode  
 

17 



s-210 pay 

Stebriček iz nerjavečega jekla – plačljiv sistem. 

V isti stebriček je mogoče namestiti: 
 
- izlivni sistem za izmenljive WC kasete, samočistilni  

  z šobami nameščenimi znotraj lopute, ki se upravljajo  

  z časovno tipko ali z fotocelico. 
 
- Obodna LED osvetlitev. 
 
- sistem za oskrbo z pitno vodo, preko zunanje pipe 
 
- priključek za elektriko 

Kompletni sistem zaplačilo z možnostjo žetona 

ali kovancev v valuti, da se pričnejo operacije: 

- časovno določena oskrba s pitno vodo 

- čiščenje Talnega izpustnega korita 

- izplakovanje WC kaset 

- obodna lED osvetlitev 

Pipa za oskrbo z vodo 
 

s-208-pr izlivni sistem 
 

vcs o vcs-f plošča z elektriko 
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model 

s-210-pay-3f Izplakovalni sistem krmiljen z plačilom 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Upravljanje 

Pipe 

Priklop vode 
 
Priklop elektrika    
 

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 
Dolžina 63 x Širina 46 x Višina 153 (cm) 

1,2 mm 

Preko plačilnega sistema v kombinaciji s časovnim stikalom in fotocelico 

1 za čiščenje WC kaset + 1 za oskrbo s pitno vodo  

1” (za model. P-100 in P-101) - 1 1/4 ” (za model. P-102) - 1 1/2 ” (za model. P-104) 

220v 

Dodatna oprema - opcijsko  
 

s-210-pr 

s-210-vcs 

s-210-vcs-f 

s-210-ice 

o-801 

s-210-t 

s-210-e 

VAC 

Komplet zaščitnih vrat za pipo 
 
Ohišje in pokrov izlivnega sistema izmenljivih WC kaset, samočistilno s pomočjo 
2 šob v notranjosti, aktivira se preko časovnega stikala. 
 
Ohišje in pokrov izlivnega sistema izmenljivih WC kaset, samočistilno s 
pomočjo 2 šob v notranjosti, aktivira se preko fotocelice. 

 ICE ogrevalni sistem za nizke temperature  

Čistilni sistem opremljen z dozirno črpalko in rezervoar s tekočim razkužilom. 
 
Podstavek – nivelacijski – za pritrditev v tla 
 
Komplet 4 vtičnic HP P67 2P+T 16A 230V s stikalom RCBO 1P+N C6 4,5KA AC/=, ter varovalko 2P 40A 

Ventil za preprečevanje onesnaženja pitne vode  
 

Plačljiv sistem je na voljo za žetone ali kovance, kar je mogoče izbrati s pomočjo gumbov na stebričku. 
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v-steel 

Stebrički za praznjenje WC kaset 
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v-steel 

Postaje / stebrički za praznjenje WC kaset 
 

Za linijo v-steel za izpuste sive vode in fekalnih odpadkov je značilna izjemna ergonomija za uporabnika. 
Vsi izdelki so domiselno zasnovani in oblikovani, predvsem v smislu preprečevanja stika s potencialno  
nečistimi površinam (stebrički se krmilijo preko pedala ali fotocelice) in zagotavljajo, da v času praznjenja  
WC kaset ali izpustov sive vode, ne more priti do onesnaženja okolice ali razlitje odpadnih vod. 

Oblika izliva je bila posebej zasnovana tako, da se prepreči možnost vnosa tujkov ( običajnih odpadkov ), 
Kar je bistven pogoj za dolgotrajno uporabo in nizke stroške vzdrževanja na javnih prostorih. 

Vsak stebriček je opremljen s pipo za izpiranje WC kasete in izolacijo ohišja. 
Po naročilu, je stebričke mogoče opremiti z ICE ogrevalnim sistemom. 

Na vsakem elementu so prikazana navodila v Angleškem jeziku in v jeziku po želji. 

 dragi, naročila bom dve 
kavi in kupila nekaj za 
             prigrizniti!... 

ok, fino, samo še WC kaseto izpraznim 
 natočim čisto vodo in gorivo... 
        pa se ti pridružim v baru! 
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v-304 

Stebriček za praznjenje odstranljivih WC kaset iz nerjavečega 

Jekla . Samočistilna funkcija s 3 nerjavnimi šobami se upravlja 

preko nožnega pedala (v-304-r), fotocelice z detektorjem 

(v-304-f) ali z časovnim stikalom (v-304-p). 

Za dokončanje opravila, je na voljo pipa za vodo, s katero  
dokončno izplaknete WC kaseto. 
 

v-304-rp v-304-p v-304-f 
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model 

v-304-rp 

v-304-p 

v-304-f 

Stebriček za praznjenje WC kasete s pomočjo nožnega pedala in pipe za izplakovanje 

Stebriček za praznjenje WC kasete s sistemom časovnega stikala 

Stebriček za praznjenje WC kasete s sistemom fotocelice 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Pipa 

Priklop vode 
 

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 
Dolžina 36 x Širina 36 x Višina 120 (cm) 

1,2 mm 

1 za čiščenje WC kasete 

1/2 ” 

Priklop elektrika   220v (v-304-f) in (v-304-p) 

Dodatna oprema - opcijsko  

v-304-ice 

v-304-t 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature  
 
Podstavek – nivelacijski – za pritrditev v tla s sifonom 
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a-steel 

Stebrički za oskrbo z vodo 
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      a-steel 
 

Stebrički za oskrbo z vodo 
 

Za stebričke za oskrbo z vodo je značilna enostavnost uporabe:  

Opremiti jih je mogoče z vratci za zaščito pred zmrzaljo, tako da je njihova uporaba vedno higienična, zahvaljujoč 

uporabi visoko kakovostnih materialov. 

Stebrički so lahko opremljeni tudi z ogrevalnim sistemom ICE, kar zagotavlja maksimalno funkcionalnost 

tudi pri nizkih temperaturah 
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a-404 

Stebriček za oskrbo avtodomov in avtobusov z pitno vodo 

Iz nerjavečega jekla, primeren za področja z nizkimi temperaturami. 

a-404-ice/ps a-404-p 

26 



model 

a-404 Stebriček za oskrbo z pitno vodo 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

Priklop vode 
 Priklop elektrika  

Nerjaveče jeklo AISI 304 
 Dolžina 36 x Širina 36 x Višina 120 (cm) 

1,2 mm 

1/2 ” 

22ov 

Dodatna oprema - opcijsko  
 

a-404-ice 

a-404-ps 

cont 

a-404-t 

a-404-p 

VAC 

ICE ogrevalni sistem za nizke temperature  
 
Komplet zaščitnih vrat za pipo 
 Merilnik pretoka vode 

Podstavek – nivelacijski – za pritrditev v tla 
 
Časovno omejena oskrba z vodo 

Ventil za preprečevanje onesnaženja pitne vode  
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g-steel 

Plačilni sistemi 
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avtomatsko daljinsko plačilo za dobavljeno energijo  

Ta inovativni sistem vam omogoča da plačate električno energijo 

ko ste nameščeni v objektu brez potrebe po žičnem priključku . 

Odjem električne energije na stebričku je mogoče nastaviti 

glede na količino ali na časovno obdobje. 

Elementi sistema, sestavljeni iz: 

- velja za upravljanje plačila in izbor vtičnice preko wi-fi. 

- wi-fi vmesni releji kateri se namestijo na stebričkih  (vmesnik podpira 

 do 8 vtičnic) 

- wi-fi ojačevaleci če je to potrebno) 

sistemi za nadzor dostopa 

Inovativen sistem za nadzor dostopa za avto-dome na lokaciji 

in upravljanje storitev, kot so:kopalnice, tuši, odpiranje vrat in izhodov. 

Elektronsko plačevanje  električne energije in porabljene vode,  

preko elektronsko varovane kode wi-fi sistema 

Naš sistem za nadzor dostopa je mogoče prilagajati potrebam kupcev. 
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l-steel 
Večnamenski otok 
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      l-steel 
 

Večnamenski otok 

l-700 e-umivalnik je inovativen izdelek, namenjen predvsem za turistične objekte , kateri sledijo filozofiji  

»VSE NA PROSTEM«, modularnost in prilagodljivost elementov ja zagotovilo da je idealen izdelek za vse potrebe. 
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l-700 

Multifunkcijski umivalnik iz tehnopolymerne mase HDPE/ ADT 

Z UV zaščito dodano v material. 

- pomivanje posode 

- vtičnica tv-sat 
- oskrba z vodo 
- neprekinjeno odvajanje odpadne vode 
- zbiranje odpadkov 
- diskretna osvetlitev 

model 

l-700-lav e-sink multifunkcijski umivalnik 

Tehnične karakteristike 
 

Dimen- 
zije 

Material 

Dolžina 102,7 x Širina 65,3 x 
Višina 92 (cm) 

Tehnopolimer hdpe/adt 

funkcionalnost 

- oskrba z električno energijo 

Sheme možnih postavitev 

barve 

bela granit 
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elementi dodatne opreme 

l-700-2p 

l-700-3p 

l-700-4p 

l-700-2r 

l-700-3r 

l-700-4r 

l-700-sca 

l-700-2tv 

l-700-3tv 

l-700-4tv 

l-700-led 

l-700-staf 

l-700-rbas 

l-700-rmed 

l-700-rtop 

coen 

ma4a 

l-700-4p 

2 vtičnici za elektriko 

3 vtičnice za elektriko 

4 vtičnice za elektriko 

2 priključka za vodo 

3 priključki za vodo 

4priključki za vodo 

2 odtoka 90mm ø s pokrovom 

2 vtičnici tv+sat  v vodotesnem ohišju 

3 vtičnici tv+sat  v vodotesnem ohišju 
 4 vtičnici tv+sat  v vodotesnem ohišju 
 4 led svetila 

2 nosilca za električne kable 

Osnovna armatura za vodo 

Mešalna armatura za vodo 

Mešalna armatura z izvlečno prho 

Števec porabljene energije (za vsako vtičnico ločeno) 

Elektromagnetna varovalka 4A ( 1 za vsako vtičnico) 

l-700-4tv l-700-2r l-700-sca 
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e-steel 

 Kombinirani stebrički 
    elektrika/voda 
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e-steel 

Kombinirani stebrički – elektrika / voda 

Kombinirani stebrički za zagotavljanje oskrbe z elektriko in pitno vodo, so idealno dopolnilo za  

lastnike in upravljavce  počivališč  za avtodome ali Kampov, saj  je potrebno napolniti akumulatorje vozil 

in napolniti rezervoarje s pitno vodo. 

Vsestranskost stebričkov e-steel omogoča izpolnitev vseh potreb. 
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e-508 poli 98 

Kombinirani stebriček tip. e-508 iz Tehnopolimera HDPE/ 

ADT z UV zaščito dodano v material. 

Opremljen je lahko z do 4 vtičnicami CE, z elektro magnetnimi 

varovalkami 6A za vsako vtičnico. 

Na voljo z LED osvetlitvijo 
    Barvne kombinacije 

bela modra zelena 

model 

e-508-t-2p 

e-508-t-4p 

e-508-t-2pa 

e-508-t-4pa 

2 vtičnici + 2 elektromagnetni varovalki + 1 glavno stikalo 

4 vtičnici + 4 elektromagnetni varovalki + 1 glavno stikalo 
 
Kot e-508-t-2p + 2 kroglični armaturi ½ nikljani + 1 priključek za vodo 

Kot e-508-t-4p + 4 kroglični armaturi ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

El. vtičnice 

Zaščita 

Glavno stikalo 

Tehnopolimer hdpe/adt 

Dolžina 32 x Širina 40 x Višina 98 (cm) 

2/4 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 

2/4 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 

 1 

Dodatna oprema - opcijsko  
 

e-508-led 

coen 

coac 

Komplet 4 led svetil 

Števec porabljene energije ( 1 za vsako vtičnico) 

Merilnik pretoka vode (1 za vsako pipo) 

36 



e-502 poli 110 

Kombinirani stebriček tip. e-502 iz Tehnopolimera  . 
 z UV zaščito dodano v material. Opremljen je lahko z 

do 6 električnimi vtičnicami CE, z elektro magnetnimi 
 varovalkami 6A za vsako vtičnico. 
 

Barvne kombinacije 

Ohišje in vrata je mogoče izbrati 
V raznih medsebojnih kombinacijah 

bela modra zelena 

model 

e-502-t-2p 

e-502-t-4p 

e-502-t-6p 

e-502-t-2pa 

e-502-t-4pa 

e-502-t-6pa 

Material 

Dimenzije 

El. vtičnice 
 Zaščita 

Glavno stikalo  

2 vtičnici + 2 elektromagnetni varovalki + 1 glavno stikalo  

4 vtičnici + 4 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  

6 vtičnici + 6 elektromagnetnhi varovalk + 1 glavno stikalo  

Kot e-502-t-2p + 2 kroglični armaturi ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 
Kot e-502-t-4p + 4 kroglične armature ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 
Kot e-502-t-6p + 6 krogličnhi armatur ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 Tehnične karakteristike 

Tehnopolimer hdpe/adt  

Dolžina 26 x Širina 41 x Višina 110 (cm) 

2/4/6 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 

2/4/6 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 
  1 

Dodatna oprema - opcijsko  

coen 

coac 

Števec porabljene energije ( 1 za vsako vtičnico) 

Merilnik pretoka vode (1 za vsako pipo) 
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e-503 poli 142 

Kombinirani stebriček za elektriko in vodo e-503 iz tehnopolímera  

z UV zaščito dodano v material in LED osvetlitvijo. 

Opremljen je lahko z do 6 električnimi vtičnicami CE, z elektro magnetnimi 
 
 
varovalkami 6A za vsako vtičnico. 
 

Barvne kombinacije 

bela modra zelena 

model 

e-503-t-4p 

e-503-t-6p 

e-503-t-4pa 

4 vtičnici + 4 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  
 
6 vtičnici + 6 elektromagnetnhi varovalk + 1 glavno stikalo  
 
Kot e-503-t-4p + 4 kroglične armature ½ nikljani + 1 priključek za vodo 

Tehnične karakteristike 

Material 

Dimenzije 

El. vtičnice 
 
Zaščita 
 
Glavno stikalo  
 
Osvetlitev 

Tehnopolimer hdpe/adt  
 
Dolžina 45 x Širina 50 x Višina 142 (cm) 

4/6 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 
 
4/6 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 

1 

led 360º diskretna 

Dodatna oprema - opcijsko  
 

coen 

coac 

Števec porabljene energije ( 1 za vsako vtičnico) 
 
Merilnik pretoka vode (1 za vsako pipo) 
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e-504 poli 142 pay 

Kombinirani stebriček za elktriko in vodo za plačilo e-504 iz 

tehnopolímera z UV zaščito dodano v material, osvetlitev- 

LED in sistem za plačevanje. Opremljen je lahko z do 6  

električnimi vtičnicami CE, z elektro magnetnimi varovalkami 

6A za vsako vtičnico. 
 

barvne kombinacije Plačilni sistem je lahko na žetone ali 
Kovance. 

bela modra zelena 
Če želite drugo možnost, določite 
ob naročilu. 

model 

e-504-t-4p 

e-504-t-2pa 

e-504-t-4pa 

e-504-t-6p 

Material 

Dimenzije 

El. vtičnice 
 
Zaščita 
 Glavno stikalo  
 Plačilo 

Osvetlitev 

4 vtičnici + 4 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  
 Plačilo vode za: 2 vtičnice +. 2 kroglični pipi ½” 
nikljani +1 priključek na vodno omrežje. 

 
Brezplačen vodni priključek: 4 vtičnice + 4 kroglične pipe ½” niklane + 
1 priključek na vodno omrežje 
6 vtičnici + 6 elektromagnetnhi varovalk + 1 glavno stikalo  
 

Tehnične karakteristike 
 

Tehnopolimer hdpe/adt 

Dolžina 45 x Širina 50 x Višina 142 (cm) 

2/4 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 
 
2/4 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 
 
 1 

Kovanci ali žetoni 

led 360º diskretno 
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e-505 steel 75 

Kombinirani stebriček za elektriko in vodo e-505 iz nerjavečega jekla. 

Opremljen je lahko z do 4 električnimi vtičnicami CE, 
 z elektro magnetnimi varovalkami 6A za vsako vtičnico. 
 

model 

e-505-t-2p 

e-505-t-4p 

e-505-t-2pa 

e-505-t-4pa 

Material 

Dimenzije 

Debelina 

El. vtičnice 
 
Zaščita 
 
Glavno stikalo  
 

2 vtičnici + 2 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  

4 vtičnici + 4 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  
 
Kot e-505-t-2p + 2 kroglične armature ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 
Kot e-505-t-4p + 4 kroglične armature ½ nikljani + 1 priključek za vodo 
 

Tehnične karakteristike 
 Nerjaveče jeklo AISI 316L 

Dolžina 17 x Širina 25 x Višina 75 (cm) 

1,5 mm 

2/4 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 
 
2/4 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 
 
1 

Dodatna oprema - opcijsko  

coen 

coac 

Števec porabljene energije ( 1 za vsako vtičnico) 
 
Merilnik pretoka vode (1 za vsako pipo) 
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e-507 steel 100 pay 

Stebriček za oskrbo z elektriko e-507 iz nerjavečega jekla 

S plačilnim sistemom. 

Opremljen je lahko z do 6 električnimi vtičnicami CE, 
 z elektro magnetnimi varovalkami 6A za vsako vtičnico. 
 

Plačilni sistem je lahko na žetone ali kovance 
 
Če želite drugo možnost, določite ob naročilu. 

model 

e-507-t-4p 

e-507-t-2pa 

e-507-t-4pa 

e-507-t-6p 

4 vtičnici + 4 elektromagnetne varovalke + 1 glavno stikalo  
 Plačilo vode za: 2 vtičnice +. 2 kroglični pipi ½” 
nikljani +1 priključek na vodno omrežje. 

 
Brezplačen vodni priključek: 4 vtičnice + 4 kroglične pipe ½” niklane + 
1 priključek na vodno omrežje  
6 vtičnici + 6 elektromagnetnhi varovalk + 1 glavno stikalo  
 

Tehnične karakteristike 
 
 Material 

Dimenzije 

Debelina 

El. vtičnice 

Zaščita 
 
Glavno stikalo  
 
Plačilo 
 

Nerjaveče jeklo AISI 316L 

Dolžina 17 x Širina 25 xVišina 75 (cm) 

1,5 mm 

2/4 vtičnice 230VCA 16A 1P + N + PE IP67 
 
2/4 elektromagnetne varovalke 6A + stikalom (ID = 30mA) 
 
1 

Kovanci ali žetoni 
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f-steel 

Proti požarni stebriček 

f-601 poli 110 

Protipožarni stebriček f-601 z gasilnim aparatom/gasilno cevjo, 

Iz tehnopolimera z UV zaščito dodano v material  

ter nočno osvetlitvijo. 

model 

f-601 

f-601-m 

f-601-box 

Protipožarni stebriček iz tehnopolimera 

Z gasilno cevjo 20m, ventilom in pršilnim nastavkom. 

Z gasilnim aparatom in gasilno cevjo 20 m , ventilom in pršilnim nastavkom. 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Gasilni aparat 

Vrata 

povezava 

 
Osvetlitev 

Tehnopolimer hdpe/adt 

Dolžina  26 x Širina 41 x Višina 110 (cm) 

uni 45 (vsebuje gasilni aparat 9 Kg) 

hiter dostop 

električni alarm 

Nizka poraba (9W 230VAC) zasilna osvetlitev 
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f-602 steel 76 

Protipožarni stebriček f-602 z gasilnim aparatom/gasilno cevjo 

Iz nerjavečega jekla 

model 

f-602 

f-602-m 

f-602-box 

Protipožarni stebriček iz nerjavečega jekla 

Z gasilno cevjo 20m, ventilom in pršilnim nastavkom. 
 
Z gasilnim aparatom in gasilno cevjo 20 m , ventilom in pršilnim nastavkom. 
 

Tehnične karakteristike 
 

Material 

Dimenzije 

Porta estintore 

Vrata 

Povezava 

 

Nerjaveče jeklo AISI 316L 
 
Dolžina 22 x Širina 35 x Višina 76 (cm) 

uni 45 (vsebuje gasilni aparat 9 Kg) 
 
hiter dostop 
 
električni alarm 
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c-steel 

Cisterne 
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c-steel 

zbiralniki 

model 

c-701 

c-702 

c-703 

c-704 

c-705 

c-706 

3 m³  

5 m³  

11 m³  

15 m³  

22 m³  

30 m³  

Dodatna oprema - opcijsko  
 

c-pr 
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o-steel 

Dodatki 

o-801 črpalka 

o-802 tekoča čistila 

o-803 rezervoar 
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o-804 logo 

Označevalna tabla. 

Dimenzije: cm.60x90 

o-806 puščica 

Usmerjevalna tabla 
Dimenzije: cm 125x25 
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Načrtovanje 
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Načrtovanje/projektiranje 

Mesto  Monteriggioni  

Zmagovalni projekt na natečaju 

“turistično združenje ’odprti prostor 2012-2013” 
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Izvedba 
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Izvedba 
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