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Fontanny pływające - cennik 2016
FONTANNY PŁYWAJĄCE MAŁE

Typ fontanny Pompa zasilająca Dysze Oświetlenie Cena PLN brutto

PJ-LR
średnica 
290mm

Pompa 2500  
Q= 2 500l/h; 

60W

dysza jednostopniowa 
z ringiem białym 48 LED lub zmien-

nokolorowym 96 LED 

fontanna wys. do 130 cm

biała - 360,- 
RGB - 395,- 

FP-M 0010
średnica 
490mm

CM 6500 ECO  
Q= 6500l/h; 

50W
(wersja z pompą 
24VDC - 1090,-)

Zestaw FT04 trzech dysz
 fontanna wys. do 190 cm

3x10W halogen JPL-1
cena 280,-

zestaw QL-34 białe lub 
zmiennokolorowy RGB 
z zatrzymaniem koloru

cena 380,-

830,- 
(bez lamp)

FP-M 0030
średnica 
490mm

 CM 15000 ECO
Q=15 000l/h; 

135W
(wersja z pompą 
24VDC - 1550,-)

Zestaw FT05 trzech dysz
 fontanna wys. do 260 cm 

990,- 
(bez lamp)

MC 480 RGB
średnica 
480mm

JGP 25000 ECO
Q=25 000l/h; 

520W
kabel zasilający 

10 m

Zestaw FT05 trzech dysz
 fontanna wys. do 350 cm 

             

          zestaw 6 x QL 48 
      zmiennokolorowe RGB
               moc 13W

1790,-
(z lampami)                                                                    

Fontanna 
standard 

EASY POND 15
Q=15 000l/

h750W
kabel zasilający 

10 m

Zestaw FT05 trzech dysz
 fontanna wys. do 4,50 m

bez oświetlenia - cena -1990,-  
4xQL25 Power LED 3W biały - 2990,-
4xHQS03Power LED 3W RGB - 3500,

4xHQS03 DMX 3W RGB  - 5400,-
sterownik DMX w komplecie

Fontanna 
standard

JSP 40000
Q=40000l/h 

1000W
kabel zasilający 

10 m 
lub

JSP 35000
Q=35000l/h

650W
kabel zasilający 

10 m

Dysza 4 st wys. fontanny do 5 m

Dysza tulipan szer. fontanny do 7m

bez oświetlenia - cena -2900,-  
4xQL25 Power LED 3W biały - 3990,-

4xHQS03 Power LED 3W RGB - 4500,-
4xHQS03 DMX 3W RGB  - 6500,-

sterownik DMX w komplecie
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Fontanna pływająca 
ze stali inox średnia

pompa zasilająca

EBARA BEST 4
Q=20 000l/h; 

Hmax=18,0m;
230V ; 1100W, 

kabel zasilający 10 m

Cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:

bez oświetlenia - 6900,-
6xQl21 Power LED 12W białe - 8990,-

6xHQS06W LED zmienne RGB - 9,900,-
6xHQS06W DMX LED RGB - 11,900,-

sterownik DMX w komplecie

inne opcje oświetlenia na zamówienie

Dysza  korona
wys. fontanny do 4,5m

Dysza obrotowa  
wys. fontanny do 6,0m

Dysza  kwiat
wys. fontanny do 6,0m

Dysza  szpic
wys. fontanny do 6,0m

Fontanna pływająca 
ze stali inox mała

Dysza pionowy jet
wys. fontanny do 6,5m

Dysza obrotowa 
wys. fontanny do 5,5m

pompa zasilająca

Feka BVP -750
Q=24 000l/h; 
Hmax=12,0m;
230V ; 750W, 

kabel zasilający 10 m

Cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:

bez oświetlenia - 4900,-
6xQl25 Power LED 3W białe - 6300,-

6xHQS03W LED zmienne RGB - 7300,-
6xHQS03W DMX LED RGB - 9300,-

sterownik DMX w komplecie

inne opcje oświetlenia na zamówienie Dysza  szpic
wys. fontanny do 5,5m

Dysza  tulipan
wys./szer. fontanny do 4,0/12,0m
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Fontanna pływająca 
ze stali inox średnia

pompa zasilająca

EBARA DW 150
Q=42 000l/h; 
Hmax=14,0m;
1500W, 230V

kabel zasilający 10 m

cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:
bez oświetlenia - 11,900,-

6xQl26 Power LED 12W białe - 14,900,-
6xHQS15W LED zmienne RGB - 15,900,-

9xHQS06W DMX LED RGB - 18,900,-
sterownik DMX w komplecie

inne opcje oświetlenia na zamówienie

Dysza szpic 
wys. fontanny do 6,5m

Dysza kwiat
wys./szer. fontanny do 6,5/13,0m

Dysza strumieniowa 

wys. fontanny do 8,0m
Dysza wielostopniowa   

wys. fontanny do 6,0m

Fontanna pływająca 
ze stali inox średnia

 
pompa zasilająca

EBARA DW 300
Q=54 000l/h; 
Hmax=20,0m;
2200W, 400V

kabel zasilający 10 m
dodatkowo możliwość sterowania 

pompą za pomocą falownika

Cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:
bez oświetlenia - 15,900,-

6xQl26 Power LED 12W białe- 18,500,-
6xHQS15W LED zmienne RGB - 19,900,-

6xHG 18 DMX LED RGB - 28,500,-
sterownik DMX w komplecie

 inne opcje oświetlenia na zamówienie

Dysza pieniąca wielodyszowa   
wys. fontanny do 7,0m

Dysza korona
wys. fontanny do 9,5m

Dysza szpic
wys. fontanny do 9,5 m

Dysza kwiat 
wys./szer. fontanny do 8,5/17,0m

Dysza wielostrumieniowa
wys. fontanny do 8,5m
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Fontanna pływająca 
ze stali inox średnia

pompa zasilająca

EBARA DW 150
Q=42 000l/h; 
Hmax=14,0m;
1500W, 230V

kabel zasilający 10 m

cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:
bez oświetlenia - 11,900,-

6xQl26 Power LED 12W białe - 14,900,-
6xHQS15W LED zmienne RGB - 15,900,-

9xHQS06W DMX LED RGB - 18,900,-
sterownik DMX w komplecie

inne opcje oświetlenia na zamówienie

Dysza szpic 
wys. fontanny do 6,5m

Dysza kwiat
wys./szer. fontanny do 6,5/13,0m

Dysza strumieniowa
wys. fontanny do 8,0m

Dysza wielostopniowa  
wys. fontanny do 6,0m

Fontanna pływająca 
ze stali inox średnia

 
pompa zasilająca

EBARA DW 300
Q=54 000l/h; 
Hmax=20,0m;
2200W, 400V

kabel zasilający 10 m
dodatkowo możliwość sterowania 

pompą za pomocą falownika

Cena zestawu z jedną dyszą 
i oświetleniem do wyboru:
bez oświetlenia - 15,900,-

6xQl26 Power LED 12W białe- 18,500,-
6xHQS15W LED zmienne RGB - 19,900,-

6xHG 18 DMX LED RGB - 28,500,-
sterownik DMX w komplecie

 inne opcje oświetlenia na zamówienie

Dysza pieniąca wielodyszowa  
wys. fontanny do 7,0m

Dysza korona
wys. fontanny do 9,5m

Dysza szpic
wys. fontanny do 9,5 m

Dysza kwiat 
wys./szer. fontanny do 8,5/17,0m

Dysza wielostrumieniowa
wys. fontanny do 8,5m

pompa zasilająca

Grundfos typ SP 46/2
3000W, 400V

kabel zasilający na zamówienie

dodatkowo możliwość sterowania 
pompą za pomocą falownika
Możliwe zamówienie skrzynki 

sterująco- zasilającej

cena zestawu z jedną dyszą
i oświetleniem do wyboru:

bez oświetlenia - 23,900,-
9xQl26 Power LED 12W biały - 28,900,-
9xHQS15W LED zmienne RGB - 29,990,-
6x HG18 30W DMX RGB lub mono LED 

- 39,000,-
inne opcje oświetlenia na zamówienie

wycena nie zawiera zabezpieczeń 
siłowych pompy 

Większe fontanny
 na bazie pomp głębinowych 

Grundfos o mocy 
5,0 kW; 7,0kW; 9,0kW; 11 kW 

wyceniane indywidualnie
 

Dysza wielostumieniowa 
wys. fontanny do 14m

Dysza  plonowy jet  
wys. fontanny do 22m

Fontanna pływająca duża
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Dysza drzewo 
wys. fontanny do 10,0m

Dysza kwiat 
wys. fontanny do 11,5m

Dysza kaskada 
wys. fontanny 9,0m

Dysza korona  
wys. fontanny do 13,0m



Pływający agregat fontannowy XL BARREL

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie). Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. Agregat pływajacy XL BARREL cha-
rakteryzuje się możliwością budowania zróżnicowanych koniguracji pomp i oświetlenia. 
Na tym agregacie można zamontować układy wielopompowe i dynamicznie zmienne. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za 
pomocą zaworków upustowych na pływakach. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie 
chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompami  Grundfos od 4kW do 10 kW.
- Preferowane dysze - dysza kwiat, wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, 3 st inox, 
wielostopniowa.
- Króciec montażowy pompy i dyszy to 3”.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie HG 18 LED 30W RGB sterowane 
protokołem DMX 512
- Wymiary agregatu :   średnica koła pływaka - 200 cm oraz 230 cm
                                     wysokość pływaka - 50 cm
- Wymagana minimalna głębokość wody 2,5 m.

Oferta w cenach netto + 23%podatku VAT
Ceny wszystkich fontann pływających nie zawierają kosztu transportu, montażu fontanny,  wykonania przyłącza elektrycznego i 
skrzynki zasilającej z zabezpieczeniami  Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC. 
Hydroogród informuje, iż zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Hydroogród zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku. 

Zdjęcia w katalogu są jedynie przykładowe i służą orientacyjnej prezentacji produktu.
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Dynamiczne zestawy fontannowe 
sterowane numerycznie

Uniwersalny zestaw fontannowy, w pełni sterowany numerycznie, pozwala na 
dowolne konigurowanie programów pracy - obrazów wodnych. Budujemy zestawy 
fontannowe pod konkretny projekt Klienta. Możemy dowolnie łączyć 
i sterować pracą dysz i oświetlenia. Fontanny dynamiczne mogą być 
wykonane w formie pływającej jak również stacjonarnej.
Prezentowany tutaj przykładowy zestaw składa się z centralnej dyszy 3 
stopniowej 0110 zblokowanej z dyszą tulipan oraz dyszy obrotowej. Do-
datkowo zestaw oświetlany jest 4 lampami HQS 15 LED RGB z dynamicz-
nym programem zmian koloru światła.  Zestaw zasilany jest 3 pompami. 
Urządzenie jest sterowane układem programowalnym PLC umieszczonym 
w skrzynce zasilającej.

Wykonujemy na zamówienie również inne fontanny dynamiczne więcej, na 
                               www.fontanny.waw.pl
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