
 

NOWOCZESNY ZDRÓJ WODNY 

DWUPOZIOMOWY Z POIDEŁKIEM 

DLA ZWIERZĄT 

Seria GR 
MODEL GRM-PF 

DWUPOZIOMOWY, POSTUMENTOWY ZDRÓJ 
WODNY, PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z POIDEŁKIEM DLA 
ZWIERZĄT 
 

PODSTAWOWE CECHY 

■ Odporny na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie 

■ Misa ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm 

■ Postument ze stali nierdzewnej o wysokiej 
wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, 
z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania 

■ Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym 
strumieniu wody 

■ Filtr siatkowy na wlocie o oczku 0,15 mm 

■ Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, 
odporne na akty wandalizmu 

■ Odporna na akty wandalizmu dolna płyta stalowa 

 
 

CHARAKTERYSTYKA 

Model GRM to postumentowy, dwupoziomowy zdrój 
wodny  z poidełkiem dla zwierząt, przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, odporny na akty wandalizmu, z 
misami wykonanymi ze stali nierdzewnej typ 304, grubość 
1,27 mm, zamontowanymi na postumencie o wysokiej 
wytrzymałości wykonanym ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo na kolor zielony, grubość 2,8 mm. Urządzenie 
uruchamia się za pomocą umieszczonych z przodu 
przycisków samozamykających, o wymaganym nacisku 
poniżej 2 kg. Przyciski otwierają wewnętrzne zawory z 
regulatorem przepływu i możliwością zmiany ustawienia 
regulacji. Wylewki wykonane są z polerowanej stali 
nierdzewnej i zapewniają stabilny strumień wody w 
zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar. Urządzenie jest 
zgodne z następującymi przepisami obowiązującymi w 
USA: norma ANSI A117.1, Ustawa 111-380 (o eliminacji 
ołowiu), CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. 
Konstrukcja spełnia wymagania ustawy ADA o dostępie 
dla osób niepełnosprawnych, w zakresie dotyczącym osób 
stojących oraz dzieci, pod warunkiem prawidłowego 
zamontowania. 

 

 

 
       Na ilustracji model GRM-PF 

MODEL: 
(należy określić) 
❑  GRM44-PF Wykończenie nierdzewne satynowe (w 

standardzie) 
❑ GRM45-PF Zielona powłoka proszkowa (na ilustracji) 
❑ GRM46-PF Czerwona powłoka proszkowa 
❑ GRM47-PF Niebieska powłoka proszkowa  
Na zamówienie dostępne inne kolory wykończenia 

OPCJE 
(mogą wymagać dopłaty) 
❑ -CH30 Postument dla dzieci, wylewka na wysokości 76 cm 
❑ -FRU2 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 2 szt.1 
❑ -FRU3 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 3 szt.1 
❑ -FRU4 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 4 szt.1 
❑ -FS Natrysk do stóp 
 

Uwagi do wyposażenia opcjonalnego: 
1 Patrz karty produktów wyposażenia opcjonalnego. 
2 Ta opcja nie jest dostępna w wykonaniu mrozoodpornym. 
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NOWOCZESNY ZDRÓJ WODNY 
DWUPOZIOMOWY Z POIDEŁKIEM 

DLA ZWIERZĄT 

 

Wszystkie wymiary objęte są tolerancją produkcyjną plus minus 12,7 mm od wartości znamionowej, mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia. Murdock Mfg. nie przyjmuje odpowiedzialności za korzystanie z nieważnych lub zmienionych danych. Wymiary mogą 
ulec zmianie po dodaniu opcjonalnych akcesoriów. Murdock Mfg.™, należy do Morris Group International™. Najnowsze specyfikacje 
można znaleźć na stronie www.murdockmfg.com  
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MODEL GRM-PF 
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
 
 
 

*Dane techniczne zaworu:  
Ciśnienie minimalne/maksymalne 
2,1 do 6,9 bar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGI OGÓLNE: 
1.  WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CALACH [MM]. 
*2.  RYSUNEK PRZEDSTAWA URZĄDZENIE O WYSOKOŚCI DLA DOROSŁYCH.  

DOSTĘPNY TAKŻE MODEL O WYSOKOŚCI PRZYSTOSOWANEJ DLA DZIECI –CH30. 
3.  ZAWÓR ODCINAJĄCY DO NABYCIA ODDZIELNIE. 
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