Automata öntözőrendszerek telepítése
1. Öntözőrendszerek tervezését, telepítését, üzemeltetését 12 éves tapasztalattal végezzük.
2. A telepítést pontos kiviteli terv alapján kezdjük meg.
3. A tervet a terület alapos, minden részletre kiterjedő felmérését követően készítjük el.
3. Rendszereink egyetlen eleme sem tartalmaz vízben korrodáló anyagot.
4. Amerikai gyártók termékeit – Toro, Hunter, Nelson, Orbit, K-rain – használjuk.
5. Az ásást láncos árokásó géppel, illetve esetenként kézi erővel végezzük.
6. Meglévő gyep esetén a területet gyeptéglázással állítjuk helyre.
7. Árajánlatunk a pontos árat tartalmazza, később – azonos tartalomnál – nem emelünk árat.
8. Térítésmentesen biztosítjuk az első téli leállítást és az ezt követő első tavaszi elindítást.
9. Öntözőrendszer-telepítési munkákat az ország egész területén vállalunk, 1 év garanciával.

Kútfúrás
1. Kiskerti víz kutak fúrását 20 éves tapasztalattal végezzük, 40 vagy 63 mm-es csőátmérővel.
2. Úgynevezett szegedi típusú berendezéssel fúrunk, legfeljebb százméteres mélységig.
3. A berendezést körülbelül húsz perce alatt, a helyszínen állítjuk össze.
4. A fúráshoz nyolc m2-es helyre van szükségünk, ami tiszta és sértetlen marad.
4. Átlagos mélységet alapul véve – ez általában 30 m – a kút elkészítése 2-3 órát vesz igénybe.
5. Fúrási munkákat fúrástechnikai okok miatt elsősorban az Alföld területén végzünk.
6. Kútjainkat csak felszíni szivattyúkkal lehet üzemeltetni 20 és 150 liter/perc hozammal.
7. A kút termelőképességére 3 (!) év garanciát vállalunk, miután a szerkezetben nincsenek
fém alkatrészek, a felhasznált anyagok pedig az elérhető legmagasabb minőségűek.
8. Kiemelten figyelünk a szűrő kiválasztására, így homokmentes vizet biztosítunk. Mindez
nagyon fontos, ha az öntözőrendszert a kút látja el vízzel.
9. A szivattyúkat a talajszinten vagy szivattyúaknában helyezzük el, így a kedvező ár, a tiszta
és gyors munkavégzés, és a későbbi könnyű javíthatóság is biztosított.

A Kertmanufaktúránál az öntözőrendszerek tervezését, telepítését, üzemeltetését
és a kútfúrást kiemelkedő színvonalon és minőségben két állandó, együttműködő partnerünk
KEMÉNY Csaba és SÁNDOR Zsolt végzi.
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Szép kertet mindenkinek!

