
IMBATIVEL
O TUBO GOTEJADOR QUE TEM TUDO 

Tecnicamente perfeito, criado para se instalar rapidamente 

Supera as 

expectativas
Mais competitiva 3 em 1

Resinas 100% virgens
Cumpre a ISO 9261
Dupla auto limpeza 
Tripla camada
Perfuração a laser

WATER IN MOTION
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Sem erros

Super flexível 
Menos estacas
Menos Acessórios
Las tiradas más largas
O maior intervalo de auto
compensação 

  

Para rega de superfície 
Para rega de enterrar
Com gotejadores antisifão
Economia de stock

Etiquetas codificadas
por cores
Marcação a laser



Extra flexível minimizando o uso de estacas e acessórios. 

Comprimento máximo 125 m. com queda de 

A maior auto compensação do mercado. de 0,4 a 4,0 bar

         Muito rápida de instalar 

         pressão <1,5 bar
              - Menos válvulas
              - Menos filtros, reguladores, torneiras, etc
              - Menos Caixas
              - Menos programadores

              - Menor necessidade de grupos de bombagem
              - Menor necessidade de reguladores de pressão

Segundo a norma ISO 9261 e auditado pela AENOR
Pode aplicar-se em projetos que exijam a norma
Reforçado com 3 camadas. Máxima resistência mecânica 
Selagem a quente perfeita do gotejador até a última camada
100% resinas virgens (tubagem e gotejadores)
100% livre de rachaduras
Espessura de 1,15mm e tripla camada
Perfuração de saída de água a laser para evitar danos no gotejador
5 anos de garantia

O TUBO GOTEJADOR QUE TEM TUDO 
 

MÁXIMA FIABILIDADE

11 entradas de água em 3 direções diferentes para funcionar em águas sujas
Duplo labirinto. Desintegração máxima de partículas de sujidade
Mecanismo exclusivo de auto limpeza

MÁXIMA DURAÇÃO COM QUALIDADE GARANTIDA

INSTALAÇÕES MAIS COMPETITIVAS

Outros

Outros

WATER IN MOTION



Caudal de 2,2 l / h

Compatível com acessório canelado de 16 mm

             - Perfeito para renovações de sistemas
                sem a necessidade de reprogramação nos
                tempos de rega dos automatismos
             - Perfeito para reparações e / ou extensões em
               sistemas com taxas de caudal 2,2 l / ou 2,3   l / h

WATER IN MOTION

TECNICAMENTE PERFEITA

MAXIMA COMPATIBILIDADE

Gotejador anti sifão. Evita a entrada de sujidade
Dupla Proteção física anti raízes

Mecanismo duplo autolimpante exclusivo
Certificado para enterrar

              1. Etapa de dissuasão
              2 . Ponto de saída murado            

PARA SUPERFÍCIE E PARA ENTERRAR

7 REFERÊNCIAS COM ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Muito fácil de identificar na bobine pela  rotulagem
com código de cores
Muito fácil de identificar em campo pela sua
marcação a laser 
Modelos para:

              - Água potável: duas faixas castanhas claras
              - Água reciclada: duas faixas roxas
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https://www.youtube.com/watch?v=_ofmFYpDjM0

      Faça o 
scan e assista

ao vídeo


