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Profesionální vzduchovací kompresory 
Evolution Aqua AirPumps 
pravidelně volené jako kompresor roku 

Evolution Aqua AirPumps 
- extra výkonné 
- extrémně tiché 
- nízká spotřeba 
- minimální poruchovost 
- bezúdržbovost 
- exteriérové i interiérové instalace 
- pro okrasná, koupací a koi jezírka 
- pro hloubky nad 1 metr 
- pro 24 hod. nepřetržitý celoroční provoz 
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Kompresor Airtech 70 SET je dodáván 
včetně 2 ks vzduchovacích kamenů, 
vzduchovacích rozvodů. hadiček a 
napojovacího kolínka. 
 
Modely BUDGET jsou dodávány bez 
originální krabice. 
 
Doporučené napojení je na hadičky 9-12 
mm, model 130 a 150 na 12-16 mm. 
 
Kompresory je možné použít k jakémukoliv 
napojení a použití. 
- pro jezírka 
- pro odchovny ryb 
- pro domácí i průmyslové čističky vody 
 
U modelů 130 a 150  dejte při instalaci 
pozor, kompresory je potřeba umístit do 
větších prostor, nebo zajistit dostatečnou 
cirkulaci vzduchu. 
 
Kompresor Airtech má standardně 2-letou 
záruku (neplatí na náhradní membránky a 
náhradní domečky), rozšířitelnou na 3 nebo 
na 4 roky. 
Rozšířenou garanci je možné zakoupit a 
poskytuje ji dovozce a distributor Evolution 
Aqua pro východní Evropu. 
(garance@wkkf.cz) 

Servis pro ČR a SR zajišťujeme na prodejně 
Vodní Království, v Mukařově u Říčan. 

Podrobnou specifikaci modelů AirPump 
naleznete níže v tabulce. 
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Model 
max. 

výkon 
výkon v 1 m 

hloubky 
max. 

hloubka 
spotřeba hlučnost příkon  záruka  

Airpump 
Airtech 
70 

70 
litrů/min.     

52 
litrů/min.      

3,2 m 34 Watt <46dBA 
220-
240V 

24+12+12 
měsíců 

Airpump 
Airtech 
75 

75 
litrů/min.     

59 
litrů/min.      

3,9 m 44 Watt <46dBA 
220-
240V 

24+12+12 
měsíců 

Airpump 
Airtech 
95 

95 
litrů/min.     

78 
litrů/min.      

4,35 m 62 Watt <47dBA 
220-
240V 

24+12+12 
měsíců 

Airpump 
Airtech 
130 

130 
litrů/min.     

110 
litrů/min.      

4,7 m 88 Watt <50dBA 
220-
240V 

24+12+12 
měsíců 

Airpump 
Airtech 
150 

150 
litrů/min.     

130 
litrů/min.      

5,5 m 106 Watt <50dBA 
220-
240V 

24+12+12 
měsíců 

 
Rady z praxe, naše ohodnocení: 

PLUS: 
- tichost 
- výkon 
- univerzálnost  
- vysoká kvalita provedení 
 
MINUS: 
- možná trochu relativně dražší než hobby kompresory 

Naše ohodnocení: extrémní kvalita a funkčnost, nemají konkurenci 
 

Distribuce a prodej ČR 

Vodní Království, s.r.o. 

www.VodniKralovstvi.cz 

Servis pro ČR a SR:  

Vodní Království, s.r.o. 

Pražská 126 

251 62 Mukařov  

 


