ZADBAJ O KOMFORT
I ORZEŹWIENIE!

ZASTOSOWANIE ZAMGŁAWIACZY

Na plaży

W parku

W restauracji

ZAMGŁAWIACZE FOG FUN®

Na imprezie

Na boisku

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

DODATKOWE

Na rynku

FOG FUN® wytwarza delikatną mgiełkę,
przynosząc ochłodę dorosłym i mnóstwo
frajdy dzieciom.

ENERGOOSZCZĘDNY
Konstrukcja stalowa

Systemy filtracji i zmiękczania wody

Prefabrykowany fundament

Pompy średnio i wysokociśnieniowe

Centrala sterująca

Zaawansowane sposoby sterowania zamgławiaczem
(tygodniowe, pogodowe, zdalne)

Przewód sterujący

Miesięczny koszt użytkowania
zaczyna się już od

18 zł

Indywidualnie zaprojektowane i wykonane podstawy
(betonowe, kamienne i stalowe)

Zestaw przyłączeniowy do wody

Możliwość montażu centrali sterującej, pompy i filtrów
w szafkach naziemnych i studniach

Filtr zmiękczający wodę

Zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce
FOG FUN® może funkcjonować samodzielnie lub tworzyć
zestawy składające się z kilku urządzeń różniących się
wysokością i kolorem.
FOG FUN® jest obecnie jedynym dostępnym na polskim rynku systemem zapewniającym ekologiczne
i energooszczędne chłodzenie na zewnątrz pomieszczeń
– nawet w pełnym słońcu!

FOG FUN sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 8
62-004 Czerwonak

ATRAKCYJNY
Zaprojektowany i wykonany
z dbałością o detale

Zamgławiacze FOG FUN® projektujemy i produkujemy
w Polsce. Korzystamy z najlepszych dostawców, aby mieć
pewność, że oferowany przez nas produkt jest zawsze
najwyższej jakości.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami – doradzimy w wyborze najlepszej
dla Ciebie oferty i rozwiążemy problemy techniczne.

T: +48 609 434 334
T: +48 504 270 052
E: biuro@fogfun.pl

® Znak towarowy FOG FUN został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP

SOLIDNY
Mrozoodporny, niepodatny na
uszkodzenia i dewastacje

Więcej informacji na:
www.fogfun.pl

Zobacz ofertę

DLACZEGO FOG FUN®?
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KOMFORT

Dzięki możliwości zastosowania różnych dysz i zasilania
zamgławiacza wodą pod niskim, średnim albo wysokim ciśnieniem
otrzymasz dokładnie tyle mgły, ile potrzebujesz.

Zamgławiacze są najbezpieczniejszym sposobem na kontakt dzieci i osób niepełnosprawnych z wodą. Nie stwarzają ryzyka utonięcia
nawet dla najmłodszych maluchów.

Zamgławiacze skutecznie obniżają temperaturę powietrza i polepszają samopoczucie
w czasie upałów. Zwiększają wilgotność powietrza i poprawiają mikroklimat, nie mocząc ubrań.

ZDROWIE
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BEZPIECZEŃSTWO

WYDAJNE DYSZE

NISKIE KOSZTY

NOWOCZESNE STEROWANIE
Sterowanie tygodniowe, pogodowe lub zdalne
(przez telefon komórkowy) – zamgławiacz skonfigurujemy
zgodnie z twoimi wytycznymi.

Włącz, korzystaj i nie przejmuj się rachunkami
za wodę i prąd – będą zaskakująco niskie.
Miesięczny koszt użytkowania urządzenia
zaczyna się już od kilkunastu złotych.

Zamgławiacz korzysta z wody dostarczonej bezpośrednio z wodociągu, dlatego jest ona zawsze
wolna od szkodliwych bakterii i drobnoustrojów.
Delikatna mgiełka oczyszcza powietrze z alergenów i kurzu oraz tworzy barierę dla owadów.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Urządzenia produkujemy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Zamontowane na prefabrykowanym fundamencie lub kamiennej płycie
są stabilne i bezpieczne. Nie wymagają demontażu przed zimą.

ATRAKCYJNY DESIGN
Zamgławiacze wyglądają dokładnie tak, jak powinny – nowocześnie i elegancko albo kolorowo i intrygująco.
Możesz być pewien, że nikt nie przejdzie obok nich obojętnie!
Systemy zamgławiające FOG FUN® są odpowiedzią na współczesną potrzebę komfortowego spędzania wolnego czasu
w zgodzie ze środowiskiem z dbałością o estetykę.
Dzięki szerokiej gamie modeli, wysokości i kolorów każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od wybranego wariantu cel
jest zawsze ten sam – maksymalne orzeźwienie i dobra zabawa.
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WIELE MOŻLIWOŚCI

ZIG ZAG

Liczba dysz

QUADRO

Wysokość

Miesięczny koszt użytkowania

SHOWER

9

20

9

20

9

9

9

230-260 cm

130-230 cm
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190-230 cm

160-230 cm

230-260 cm

18 zł/mies.

40 zł/mies.

18 zł/mies.

40 zł/mies.

18 zł/mies.

18 zł/mies.

18 zł/mies.

