
Kérjük az alábbi adatokat a lehet  legpontosabban töltsék ki, ezen adatok pontatlansága miatt felmerül  esetleges
többletköltségek megrendel t terhelik!

1. Megrendel  adatai: 

FELMÉR  LAP (díszkert és park öntöz rendszer tervezéséhez)

Monardella Öntözéstechnika Szaküzlet 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43. 
telefon: (06)-70-2055-055 
e-mail: info@ontozesbolt.hu
www.monarda.hu

Megrendel  neve: ........................................................................................................

Megrendel  telefonszáma: ........................................................................................................ 

Az öntözend  kert címe: ........................................................................................................

Megrendel  e-mail címe: ........................................................................................................

2. Vízforrás adatai: 

� Közm  vízhálózat: átlagos statikus nyomás ....... bar, beköt  cs  ....... mm , melynek anyaga � FÉM   � PE
                       vízóra csatlakozása .......” (pl. ¾”), ismert munkapont: ....... l/perc  ....... bar nyomásnál.

� Ásott kút: teljes mélység a talajszintt l ....... m, nyugalmi vízszint a talajszintt l ....... m, üzemi vízszint
          a talajszintt l ....... m,  a kút maximális vízadó képessége ....... l/perc, kút bels  átmér je: ....... m 

� Fúrt kút: teljes mélység a talajszintt l ....... m, nyugalmi vízszint a talajszintt l ....... m, üzemi vízszint
        a talajszintt l ....... m,  a kút maximális vízadó képessége ....... l/perc, kút bels  átmér je: ....... mm
        a kút sz r zött része ....... m és ....... m között helyezkedik el.

� Es vízgy jt  ciszterna: szélessége ....... m, hosszúsága ....... m, mélysége ....... m, 
hasznos térfogat (túlfolyó alatti térfogat) ....... m3, utántöltési lehet ség: kútról �,
vezetékes vízr l �, nincs �. 

� Felszíni víz: � tó vagy tározó, ennek térfogata ....... m3

 � patak, csatorna, folyó

3. Szivattyú adatai: 

�  Nincs a vízforráshoz szivattyú kötve, ajánlatot kérek szivattyúra is.

� Egy meglév  szivattyúval szeretném ellátni a rendszert, ennek típusa (gyártó, modell, adatok): 

    ...................................................................................................................................

4. Megjegyzés: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Kérjük a felmér  lap mellé csatolja a terület pontos, M=1:100 méretarányú vázlatrajzát (ha nem fér így el
egy A2-es lapon, akkor M=1:200 méretaránnyal készítse el), feltüntetve a meglév  és tervezett épületeket,
burkolatokat, egyéb nem öntözend  területeket, illetve a nagyobb fák és bokrok pontos helyét. Kérjük tüntesse fel a
rajzon a vízkivételi helyet és lejt s terület esetében a domborzati viszonyokat is.

Dátum: 20...... év ............................ hó ........ nap       Megrendel  aláírása:  ................................................. 


