
 Sklolaminátové žumpy a nádrže na 
vodu 

 Septiky 

 Vodomerné šachty 
 Príslušenstvo k nádržiam (filtračné 

šachty, filtre, signalizátory 
naplnenia žumpy, poklopy, 
baktérie do žúmp, septikov a ČOV 
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PRODUKTY  NA  ZBER ,  
AKUMULÁCIU  ODPADOVÝCH  A  
ÚČITKOVÝCH  VÔD  Z  
DOMÁCNOSTÍ  A  
PRIEMY SELNÝCH  OBJEKTOV .  
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Filter proti zápachu  

Ak Vás teda už omrzel zápach z kanali-

zácie, septika, domovej alebo inej MČOV 

či žumpy filter proti zápachu AFI PRO je 

určený presne pre Vás.  

Jeho účinnosť je preverená  stovkami 

spokojných zákazníkov od domácností, 

firiem alebo samospráv a iných štátnych 

inštitúcií. Za Vodou 132 

SK-027 41 Oravský Podzámok 

WEB: www.sklolaminatovenadrze.sk 

WEB: www.dizajnove-kvetinace.sk 

Telefón: +421 43 5320 220 

GMS: +421 918 460 335 

Fax: +421 53 5823 764 

E-mail: info@sklolaminatovenadrze.sk 



Technické parametre 

 priemer filtra DN600 mm 

 výška filtračnej vložky 330mm 

 váha filtračnej zmesi 10kg 

 celková váha filtra s filtračnou zmesou 20kg 

 
Pevná PE časť filtra má štandardne priemer 58cm, zvyšok 

po okraji tvorí hrubá guma odolná proti olejom a vode, aby 

zápach neunikal bokom ale prechádzal filtrom.  

Na objednávku Vám vieme dodať filter podľa prie-

meru aký potrebujte pre Vašu šachtu, žumpu, 

MČOV. Neváhajte a kontaktujte nás. 

Filtre AFI PRO sa používajú na neutralizáciu 

nepríjemného zápachu a toxických látok prí-

tomných v kanalizácii, žumpách a septikoch.  

Poskytujú podporu v boji proti zápachu pochá-

dzajúcim zo šácht, septikov, čerpacích staníc, 

kanalizačných šácht atď.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očakávaný protizápachový účinok sa dosiahne 

vďaka prítomnosti špeciálnej vnútornej patróny 

najčastejšie je to (impregnovaný) aktívny alebo 

katalytický uhlík.  

Filter proti zápachu AFI PRO V Ý H O D Y  

1. Vysoko efektívne riešenie a inovatívny systém 

2. Spoľahlivosť 

3. Nekompromisná účinnosť 

4. Zlepšujú kvalitu života 

5. Najlepšie riešenie dostupné na trhu na elimi-

náciu zápachu 

6. Pohlcujú jedovaté chemikálie a plyny 

7. Dobrá cena 

8. Vyrobené z ekologických surovín 

9. Bezúdržbová prevádzka 

10. Jednoduchá montáž 

 

Montáž filtra 

Filter sa vloží pod po-

klop šachty na závesné 

konzoly alebo položí na 

kotvy nainštalované do 

boku šachty 

 

Demontáž filtra 

Filter sa za úchyty vy-

tiahne von zo šachty 
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AKCIOVÁ CENA FILTRA    

360,- EUR s DPH 

ELITCargo s.r.o. 

Za Vodou 132 

SK-027 41 Oravský Podzámok 


