
 

 

  

INFO@BOZPO-BJ.SK    0905 946 753 

0905 711 460 

           BOZPO-BJ, S.R.O. 

     KELLEROVÁ 9, BARDEJOV 

 

BOZPOBJ 

 

DOPLNKY: 

PIKTOGRAM „hydrant“   

 

  

 

 

 

 

 

Návod na použitie hydrantu 

/samolepka/ 

 

SLUŽBY: 

Kontrola, revízia a servis 

hydrantov. 

CENY A DODANIE: 

Ceny sú NA VYŽIADANIE ! 

Objednávka je možná 

telefonicky alebo e-mailom. 

Doprava je v okrese BJ, SK a SP  

ZADARMO 

                          HYDRANTY 
                       HYDRANTOVÉ SÚPRAVY |DOPLNKY | SERVIS 

HYDRANTY – HYDRANTOVÉ SÚPRAVY 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM C52 

Hydrantový systém C52 so sploštenou hadicou. 
 

Popis produktu:                                               

Súčasťou systému je hydrantová skriňa, ventil – 

armatúra, ložisko pre umiestnenie hadice, hadica C52, 

prúdnica C52, návod na použitie. 

                                               Kód: HS0001 

 

 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM SNL30M-A 

Integrovaná skrinka na núdzový kľúč. 

Certifikovaný systém podľa EN 671-1. 

Rozmer 700 x 700 x 200 mm. 

Hadica priemeru 25 mm a dĺžka 30m. 

Farba červená alebo biela. 

 

Popis produktu:                                                     

Hydrantový navijákový  hadicový systém s tvarovo 

stálou hadicou, prúdnica s uzáverom, skrinka, 

tlakomer integrovaný do kolesa navijaka. 

Kód: HS0002č /červená/ 

Kód: HS0002b /biela/ 

 



 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 25/30 

Hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou s priem. 25 mm, dĺžka 

30m, prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojkou, hadicový 

navijak výklopný s 1800, zámok. 

Rozmer 750 x 750 x 215 mm.  

Farba: červená alebo biela. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 

Kód: HS0003č /červená/ 
Kód: HS0003b /biela/ 

                     

 

 

 

HYDRNATOVÝ SYSTÉM DN 25/20MM 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 20m.  

Rozmer 700 x 700 x 235 mm. Dvierka celokovové (neprehľadné). 

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram. 

Farba: červená alebo biela. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0004č /červená/ 
Kód: HS0004b /biela/ 

 

 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/20MM S PRESKLENNÝMI DVIERKAMI 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 20m.  

Rozmer 700 x 700 x 235 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0005 

 

 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM SO SKRINKOU NA HASIACI PRÍSTROJ 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m.  

Plné dvierka, kovové vyhotovenie, so skrinkou na hasiaci prístroj. 

Rozmer  700 x 700 x 235 mm. 

Rozmer boxu na HP 700 x 320 x 210 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
           Kód: HS0006 

 



 

HYDRNATOVÝ SYSTÉM DN 25/30MM 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m.  

Rozmer 700 x 700 x 235 mm. Dvierka celokovové (neprehľadné). 

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram. 

Farba: červená alebo biela. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0007č /červená/ 
Kód: HS0007b /biela/ 

 

 

 

 

HYDRNATOVÝ SYSTÉM EBASS 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm,  

dĺžka hadice 20m a s veľmi malou hĺbkou. 

Vhodný na zbudovanie do veľmi tenkých ľahkých stavebných priečok. 

Rozmer 750 x 750 x 140 mm. Dvierka celokovové alebo s preskleným plastikovým 

sklom. ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

                                           Farba: biela 

                                           Certifikovaný podľa EN 671-1. 
                                                   Kód: HS0008        /celokovové dvierka/ 
                                                   Kód: HS0008sklo /dvierka s plastickým sklom/ 

 

 

 

HYDRNATOVÝ SYSTÉM AHYNOAPC 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou so zaoblenými 

zvislými hranami,  dĺžka hadice 20m a priemer hadice 25mm. 

Vhodný na zbudovanie do tenkých ľahkých stavebných priečok. 

Rozmer 750 x 750 x 180 mm. Dvierka celokovové alebo s preskleným plastikovým 

sklom. ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

                                           Farba: červená 

                                           Certifikovaný podľa EN 671-1. 
                                                   Kód: HS0009        /celokovové dvierka/ 
                                                   Kód: HS0009sklo /dvierka s plastickým sklom/ 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30MM S PRESKLENNÝMI DVIERKAMI 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m.  

Rozmer 700 x 700 x 235 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0010 

 



 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM REAL DN33/30 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 33mm, 

dĺžka 30m.  

Rozmer 800 x 800 x 340 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, guľový, hadicový navijak výklopný o 1800, 

zámok a piktogram. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0011 /červená/ 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR/V S PRESKLENNÝMI DVIERKAMI 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm, 

dĺžka 20m.  

Rozmer 750 x 600 x 195 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

Farba: biela alebo červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0012č /červená/ 
Kód: HS0012b /biela/ 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR2HPC30 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm, 

dĺžka 30m a so skrinkou na hasiaci prístroj (HP práškový 6kg). Špičková kvalita. 

Rozmer 750 x 1100 x 210 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

                                         Farba: biela.  

                                         Variant: celoplechový alebo s prehľadným plastikovým sklom. 

                                         Certifikovaný podľa EN 671-1. 
                                                  Kód: HS0013        /celokovové dvierka/ 
                                                  Kód: HS0013sklo /dvierka s plastickým sklom/ 

                                            

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM IBIGLASS 

Estetické nerezovo – sklenené vyhotovenie. Špičková kvalita. 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou v priemerom 

25mm, dĺžka 20m. 

Rozmer 750 x 660 x 200 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak pevný, zámok a piktogram. 

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0014 

 

 

 



 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 33/20 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 33mm, 

dĺžka 20m.  

Rozmer 700 x 700 x 245 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0015 

 

 

 

 

HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 33/30 

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 

33mm, dĺžka 30m.  

Rozmer 800 x 800 x 245 mm. 

Súčasťou systému je aj prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom  

a polospojkou, hadicový navijak výklopný o 1800, zámok a piktogram. 

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie. 

Farba: červená. 

Certifikovaný podľa EN 671-1. 
Kód: HS0016 

 

 


