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MIKRO ZAVLAŽOVANIE
Popis produktu

ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Built on Innovation®



RIEŠENIA PRE MIKRO 
ZAVLAŽOVANIE

Spoločnosť Hunter ponúka širokú 
škálu riešení na mikro zavlažovanie a 
zavlažovanie s malým objemom, ktoré 
riešia globálne výzvy v oblasti využitia 
vody pre rezidenčné a komerčné projekty.

Inovatívne produkty mikro zavlažovania 
Hunter sú navrhnuté na základe 
špecifických potrieb zavlažovania krajiny 
takým spôsobom, aby poskytovali vyššiu 

presnosť, kontrolu a spoľahlivosť. Riešenia 
Hunter na mikro zavlažovanie sa delia na 
päť hlavných kategórií produktov: 

• súpravy na riadenie kvapkového 
zavlažovania 

• povrchové a podpovrchové riešenia, 
• kvapkové tvarovky,
• emisné zariadenia,
• príslušenstvo pre mikro zavlažovanie.

Využite jednoduchú pomôcku Hunter 
Dripline Calculator a navrhnite svoje 
mikro zavlažovanie čo najlepšie.

Výrobky značky Hunter zabezpečujú 
bezkonkurenčnú rovnomernosť pokrytia 
v oblasti, kde sa najviac cení úspora 
vody.

hunter.info/microEM

hunter.info/dripcalEM



TABUĽKA POUŽITIA

Pomocou tejto tabuľky si vyberte kombináciu produktov, ktoré najlepšie vyhovujú vašim  
potrebám a typom rastlín.

MÁLO VODY RIEDKA 
VÝSADBA

rastlinný 
porast TRÁVNIKY HUSTÁ 

VÝSADBA KRÍKY STROMY

Dobré – mikropostre-
kovač

Kvapková závla-
ha Hunter

Kvapková závlaha 
Hunter

Kvapková závla-
ha Hunter

Kvapková závla-
ha Hunter

PSE

Lepšie mikropostre-
kovač

PSE Eco-Wrap™ Eco-Wrap Eco-Wrap Eco-Wrap Výsuvník IH

Najlepšie PSE Výsuvník IH mikropostre-
kovač

Eco-Mat™ Eco-Mat Eco-Mat RZWS

Poznámky: Vylepšite akýkoľvek projekt pomocou odolných výsuvníkov, PE potrubia, viacportových emitorov, tvaroviek PLD-LOC a iných doplnkov značky 
Hunter.

0 cm

30 cm

60 cm

POVRCHOVÉ
PODPOVRCHOVÉ RIEŠENIA
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SÚPRAVY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA
PCZ: URČENÉ NA REZIDENČNÉ A ĽAHKÉ KOMERČNÉ VYUŽITIE

Súprava na riadenie kvapkového zavlažovania PCZ kombinuje 

obľúbený ventil PGV s najodolnejším a najrobustnejším filtrom s 

reguláciou tlaku na trhu. Táto zostavená súprava sa štandardne 

dodáva so sitkom z nehrdzavejúcej ocele a regulátorom na tlak 1,7 

baru alebo 2,8 baru (170 alebo 280 kPa). Vďaka kratšej dĺžke oproti 

typickým komponentom regulačnej zóny je v šachtici na ventily k 

dispozícii viac miesta.

• Súprava zostavená v továrni minimalizuje prácu v teréne

• Vysokokvalitné komponenty zaisťujú špičkový výkon

• Zostavená súprava urýchľuje inštaláciu

• Sitko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh (100 

mikrónov) pre dlhú životnosť

• K dispozícii jeden model: 1" BSP (25 mm) vstup a 3/4" výstup

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2 až 55 l/min

Prevádzkový tlak 1,4 až 8,0 bar; 140 až 800 kPa

ZÁRUKA 2 roky

PCZ POUŽITIE
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SYSTÉM ECO-MAT™ 
ODVÁŽNA INOVÁCIA V OBLASTI PODPOVRCHOVÉHO ZAVLAŽOVANIA

Systém Eco-Mat je špičkové riešenie podpovrchového zavlažovania, 

ktoré je vyrobené z vysokokvalitného, rúnom potiahnutého 

materiálu Hunter Dripline (HDL), ktorý je pripojený ku kapilárnej 

rohoži. Táto špeciálna rohož s rúnom dostane vodu cez akýkoľvek 

typ pôdy – dokonca aj cez nesúdržnú – a podporuje rast dlhších 

koreňov a zdravšie rastliny.

• Šetrí vodu s takmer 100 % rovnomernosťou pokrytia

• Podporuje zdravšie korene rastlín

• Eliminuje rozstrekovanie vody na chodníky, budovy a vozidlá

• Ideálne riešenie na zavlažovanie problematických plôch

• Použitie s tvarovkami PLD-LOC alebo nástrčkami PLD

ECO-MAT POUŽITIE
Dĺžka 30 a 90 m

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2,2 l/h

Prevádzkový tlak 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa

Minimálna filtrácia 120 mesh (125 mikrónov)

ZÁRUKA 5 rokov
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SYSTÉM ECO-WRAP™ 
KROK VPRED OPROTI ŠTANDARDNEJ KVAPKOVEJ ZÁVLAHE PRE PODPOVRCHOVÉ 
APLIKÁCIE

Kvapková závlaha Hunter (HDL) dosahuje veľmi dobré výsledky na 

povrchu. Pri podpovrchových aplikáciách je však lepším riešením 

vyššia rovnomernosť pokrytia, ktorá sa dosahuje ovinutím rúnom. 

Systém Eco-Wrap využíva kapilárne pôsobenie obalu z rúna na 

rýchle a účinnejšie rozptýlenie vody v pôde. Ak je cieľom úspora 

vody a peňazí, Eco-Wrap preukázateľne dosahuje v porovnaní s 

holou kvapkovou závlahou lepšie výsledky.

• Vysoká rovnomernosť pokrytia, ktorú prekonáva len systém 

Eco-Mat

• Podporuje zdravšie korene rastlín

• Eliminuje rozstrekovanie vody na chodníky, budovy a vozidlá

• Ideálne riešenie pre problematické oblasti medzi dlaždicami a 

dlažbou

• Použitie s tvarovkami PLD-LOC alebo nástrčkami PLD

ECO-WRAP POUŽITIE
Dĺžka 76 m

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2,1 l/h

Prevádzkový tlak 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa

Minimálna filtrácia 120 mesh (125 mikrónov)

ZÁRUKA 5 rokov
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KVAPKOVÁ ZÁVLAHA HUNTER
STVORENÁ PRE SPOĽAHLIVOSŤ A EFEKTIVITU

Kvapková závlaha Hunter (HDL) poskytuje efektívne riešenie 

pre husté výsadby a záhrady na celom svete. Vďaka emitorom 

s integrovanými spätnými ventilmi dodáva HDL vodu pomaly a 

rovnomerne, čím zabezpečuje jej konzistentnú distribúciu. Hoci sa 

primárne používa na úrovni terénu, v prípade potreby sa dá použiť 

aj pod povrchom.

• Tri možnosti kompenzácie tlaku: HDL-PC (štandard), HDL-CV 

(obsahuje spätný ventil), HDL-R (použitie s úžitkovou vodou)

• Emitory s kompenzáciou tlaku na rovnomernú distribúciu

• Farebne odlíšené pruhy na jednoduchú identifikáciu toku v 

teréne

• Rozstup emitorov 30 cm, 45 cm a 60 cm

• Priemer potrubia: 16,0 mm (vonkajší) × 13,6 mm (vnútorný). 

Hrúbka steny: 1,2 mm

• Vysoká odolnosť voči UV žiareniu pre dlhú životnosť

• Jednoduchá a efektívna manipulácia s kotúčmi obalenými vo 

fólii s dĺžkou 75 m, 150 m a 400 m 

• Dostupné bez emitorov (holé) 

HDL POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 1,5, 2,1 alebo 3,4 l/h

Prevádzkový tlak 1,0 až 4,2 bar, 100 až 420 kPa

Minimálna filtrácia 120 mesh (125 mikrónov)

ZÁRUKA 5 rokov (vrátane ďalších 2 rokov na po-
praskanie spôsobené pôsobením okolitého 
prostredia)

• Filtrovanie na vstupe emitora a mimoriadne široký prietokový 

labyrint zabraňujú upchávaniu

• Výstupný zásobník plnej veľkosti a zvýšená stena zabraňujú 

vniknutiu nečistôt a koreňov do emitora

• Spätné ventily udržujú vodu v rozvodoch do výšky až 15 cm a 

zabraňujú odtečeniu na najnižšom mieste (iba HDL-CV)
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INDIKÁTOR EKO
POMOCOU TOHTO UŽITOČNÉHO VIZUÁLNEHO NÁSTROJA SI MÔŽETE OVERIŤ PREVÁDZKU 
SYSTÉMU A ADEKVÁTNY TLAK

Indikátor Eko je robustné zariadenie, ktoré indikuje, kedy je 

systém v prevádzke. Keď tlak prekročí prahovú hodnotu, výsuvník 

vyskočí a bude vidno jasne žltý alebo fialový kolík. Telo komerčnej 

triedy sa pripája buď k polyetylénovému alebo k PVC potrubiu 

prostredníctvom ½" NPT závitu, nemusíte teda používať 6 mm 

hadičky. To dodáva systému odolnosť, ktorou sa nemôže pochváliť 

žiadny iný indikátor. Keď systém nie je aktívny, indikátor Eko sa vráti 

do zasunutého stavu na úroveň terénu.

• Viditeľný svetložltý alebo purpurový výsuvník na úžitkovú vodu 

indikuje, keď je systém v prevádzke

• Kolík sa vysunie, keď tlak presiahne hraničnú hodnotu – a keď sa 

nevysunie, tlak nie je dostatočný

• Jednoduchá inštalácia pripojením cez spodné alebo bočné 

vstupy; bočný vstup je k dispozícii na 30 cm verzii

ECO-ID, ECO- ID-12, ECO- ID-12-R

INDIKÁTOR EKO – ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prevádzkový tlak Max. 7 bar; 500 kPa  
(v závislosti od typu modelu)

Rozmery 1 / 2" vstup

ZÁRUKA 2 roky na ECO-ID a 5 rokov na ECO-ID-12/ 
12-R
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PLD-LOC
PRÉMIOVÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

16 MM TVAROVKY
SPOĽAHLIVÉ NÁSTRČKOVÉ TVAROVKY

Tvarovky Hunter PLD-LOC sú robustné, ľahko sa používajú a sú 

navrhnuté tak, aby sadli na rôzne veľkosti potrubí a kvapkovej 

závlahy.

• Systém dvojitej nástrčkovej koncovky poskytuje silnejšie 

uchytenie ako tradičné tvarovky

• Ideálne na použitie s kvapkovou závlahou Hunter a systémami 

Eco-Mat alebo Eco-Wrap

• Hodí sa pre rôzne veľkosti kvapkovej závlahy a potrubia 

(vnútorný priemer od 13,3 mm do 15,8 mm)

• Hnedá farba zodpovedá kvapkovej závlahe Hunter 

• Nie sú potrebné žiadne svorky

Nástrčkové koncovky Hunter sa jednoducho používajú a sú dobre 

kompatibilné s kvapkovými závlahami Hunter a systémami Eco-Mat 

alebo Eco-Wrap.

• Acetálový materiál poskytuje bezpečné upevnenie

• Dve nástrčky eliminujú potrebu svoriek

• Použitie s PLD alebo inou 16 mm kvapkovou závlahou

PLD-LOC 075
¾" MPT × LOC

PLD-BV-16
16 mm nástrčková koncov-
ka × nástrčková koncovka s 
guľovým ventilom

PLD-LOC CAP
Koncovka × LOC

PLD-LOC FHS
¾" vnútorný adaptér na hadicu 
× LOC

PLD-LOC TEE
T-kus LOC

PLD-CPL-16
16 mm nástrčková koncovka

PLD-LOC CPL
Spojka LOC

PLD-050-16
12 mm MPT × 16 mm 
nástrčková koncovka

PLD-LOC ELB
Koleno LOC

PLD-ELB-16
16 mm nástrčkové koleno

PLD-LOC 050
½" MPT × LOC PLD-TEE-16

16 mm nástrčková koncovka × 
nástrčkové T
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MINI KVAPKOVÁ ZÁVLAHA
FLEXIBILNÁ KVAPKOVÁ ZÁVLAHA PRE MALÉ PRIESTORY

Mini kvapková závlaha (MLD) sa používa pre menšie plochy, 

vyvýšené kvetináče a malé záhony. Ak je 13 mm kvapková závlaha 

pre danú oblasť príliš veľká, zvážte použitie tejto 6 mm verzie, ktorá 

sa vyznačuje ešte vyššou flexibilitou. Emitory bez kompenzácie 

tlaku sú rozmiestnené vo vzdialenostiach 15 alebo 30 cm vnútri 

čiernej alebo hnedej hadice.

• Ideálne riešenie pre malé plochy a pestovateľov

• 30 m a 75 m rolky

• Rozstup emitorov 15 cm alebo 30 cm

• 75 m rolky sa odvíjajú z vnútornej strany, čo umožňuje 

jednoduchú a komfortnú manipuláciu

• Dostupné v hnedej alebo čiernej farbe, ktoré splynú s okolitým 

prostredím

• Kompatibilné so štandardnými 6 mm nástrčkami

MLD 
dĺžka 30 m a 75 m POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2,4 l/h až 3,0 l/h

Prevádzkový tlak 1,7 až 2,8 bar; 170 až 280 kPa

Minimálna filtrácia 150 mesh (105 mikrónov)

ZÁRUKA 2 roky

QB-TEE
6 mm nástrčkové T

QB-ELB
6 mm nástrčkové 
koleno

QB-CPL
6 mm nástrčková 
spojka

QB-CRS
6 mm nástrčkové 
križovanie

GP-025
Napichovacia zátka
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BODOVÉ EMITORY
SPRÁVNE MNOŽSTVO VODY PRIVEDENÉ PRIAMO K RASTLINE

Emitory Hunter s kompenzáciou tlaku poskytujú presné 

zavlažovanie priamo do koreňovej zóny rastliny. Sú k dispozícii v 

troch praktických vyhotoveniach: ¼" nástrčková koncovka, závit 10-

32 a ½" vnútorný závit (FPT). Všetky modely disponujú prietokmi 2, 

4, 8, 15 a 23 l/h.

• Kompenzácia tlaku na rovnomernú distribúciu

• Farebné označenie podľa prietoku na jednoduchú identifikáciu 

v teréne

• Tri varianty prívodov: 1/4" nástrčka, závit 10-32 a ½" FPT

• Vrúbkované okraje na jednoduché uchytenie

• Samoprepichovacia nástrčka na jednoduchú inštaláciu

• Voliteľná difúzna krytka

• Samopremývacia membrána na zabránenie upchatiu

BODOVÉ EMITORY POUŽITIE
● 2 ● 4 ● 8 ● 15 ● 23 l/h

VOĽBY PRÍVODOV
① Samoprepichovací  ②závit 10-32  ③½" FPT  

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2, 4, 8, 15, 23 l/h

Prevádzkový tlak 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa

Minimálna filtrácia 150 mesh (105 mikrónov)

ZÁRUKA 2 roky

① ② ③
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VIACPORTOVÉ EMITORY
VIAC BODOV PRE SKUPINOVÚ VÝSADBU

Viacportové emitory (MPE) s kompenzáciou tlaku Hunter sú 

navrhnuté so šiestimi portami na emitor na zavlažovanie skupín 

rastlín z jedného zdroja. Majú rovnaké farebné označenie ako 

jednoportové emitory s prietokom 2, 4 a 8 l/h. K dispozícii je aj sivý 

viacportový rozdeľovač, ktorý ponúka šesť portov s neobmedzeným 

prietokom. Na zakrytie nepoužívaných portov sú určené vinylové 

zátky. Ako vstupný port sa používa ½" FPT. Emitory sa môžu 

používať s akýmkoľvek komerčným kvapkovým systémom.

• Nepoužívané porty možno uzavrieť pomocou vinylových zátok

• Kompenzácia tlaku na rovnomernú distribúciu

• Ideálne riešenie pre zmiešané výsadby alebo skupiny kríkov

• Farebne odlíšené podľa prietokov tak, aby zodpovedali 

ostatným emitorom Hunter

• ½" FPT

• Komerčná trieda pre všetky PVC systémy

• Viacportový rozdeľovač poskytuje neobmedzený prietok pre 

každý vývod

VIACPORTOVÉ EMITORY POUŽITIE
● 2  ● 4  ● 8 l/h

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 2, 4, 8 l/h

Prevádzkový tlak 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa

Minimálna filtrácia 150 mesh (105 mikrónov)

ZÁRUKA 2 roky

VINYLOVÉ ZÁTKY
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VÝSUVNÍKY IH
ODOLNÉ VÝSUVNÍKY KOMERČNEJ TRIEDY PRE FLEXIBILNÝ A DLHOTRVAJÚCI VÝKON

Výsuvníky IH sú odolnou komerčnou odpoveďou na bodové 

zavlažovanie. Sú vyrobené z vysoko flexibilného PVC a môžu sa 

používať pod úrovňou alebo na úrovni terénu. Ich hnedá farba dobre 

ladí s okolitou krajinou a rôzne konfigurácie poskytujú flexibilitu, 

ktorú využijete pri zavlažovaní.

• Pevná konštrukcia komerčnej triedy, odolná voči vandalizmu, 

zaručuje dlhodobý výkon

• Kompatibilné s akýmikoľvek ½" FPT emitormi

• K dispozícii len ako komponenty na vlastnú montáž

• Ideálne riešenie pre svahy

• Funguje dobre pri inštalácii na úrovni alebo pod úrovňou terénu

VÝSUVNÍKY IH POUŽITIE
Dĺžka 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm a 90 cm 
● 2  ● 4  ● 8  ● 15  ● 23 l/h

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prevádzkový tlak 26,5 l/min

Minimálna filtrácia 150 mesh (105 mikrónov)

ZÁRUKA 2 roky
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ODOLNÉ VÝSUVNÍKY
ZVÝŠENÁ VÝŠKA PRE LEPŠIE POKRYTIE

Pevné výsuvníky Hunter sú vyrobené z polyetylénu s vysokou 

hustotou. V závislosti od konfigurácie sa pripájajú priamo na 

PVC alebo štandardné polyetylénové potrubie. Pevné výsuvníky 

umožňujú zvýšiť výšku emitora alebo postrekovača, a pokryť tak 

napríklad sezónne kvetinové záhony.

• Pre robustné systémy

• Kompatibilné s komponentmi so závitom 10-32

• Ideálne riešenie pre sezónne kvetinové záhony a pestovateľov

• Konfigurácie prívodu: ½" FPT, 1/4" nástrčka alebo holé

• Vyrobené z HDPE

PEVNÝ VÝSUVNÍK POUŽITIE
Dĺžka 30 cm

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prevádzkový tlak 1,4 až 4,1 bar; 140 až 410 kPa

ZÁRUKA 1 rok
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MIKRO POSTREKOVAČE
ÚZKE ALEBO ŠIROKÉ POKRYTIE

Mikropostrekovače umožňujú flexibilné zavlažovanie vďaka rôznym 

prietokom a priemerom. Spoločnosť Hunter ponúka tri rôzne druhy: 

Solo-Drip, Halo-Spray a Trio-Spray. Každý z nich ponúka jedinečný 

spôsob zavlažovania – malých plôch, väčších plôch alebo zavlažovanie 

kvetináčov a nádob.

• Použitie v kvetináčoch, záhradných záhonoch a na upravených 

plochách

• Nastaviteľný dostrek a prietok na presné zavlažovanie

• Pre dobré pokrytie nad zemou použite postrekovače so závitom 

10-32 nasadené na pevných výsuvníkoch

• Všetky produkty sú dostupné ako ¼" nástrčka, závit 10-32 alebo 

15 cm kolík

MIKROPOSTREKOVAČ TRIO-SPRAY POUŽITIE
Integrovaný riadiaci ventil: 90°, 180° a 360°

MIKROPOSTREKOVAČ SOLO-DRIP MIKROPOSTREKOVAČ HALO-SPRAY
8 presných prúdov Nastaviteľné otočné viečko

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 54 až 119 l/h

Prevádzkový tlak 0,5 až 2,5 bar; 50 až 250 kPa

Minimálna filtrácia 100 mesh (149 mikrónov)

ZÁRUKA 1 rok
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PRÍVODNÉ A DISTRIBUČNÉ POTRUBIE
PROFESIONÁLNE POLYETYLÉNOVÉ POTRUBIE

Spoločnosť Hunter ponúka hrubostenné ½" polyetylénové prívodné 

potrubie odolné voči UV žiareniu a ¼" distribučné potrubie z 

vinylu aj polyetylénu. Tieto odolné produkty sa dobre osvedčili vo 

všetkých klimatických podmienkach a poskytujú väčšiu flexibilitu 

ako štandardné PVC.

½" prívodné potrubie

• 17,8 mm vonkajší priemer × 15,2 mm vnútorný priemer

• Pripojenie pomocou tvaroviek PLD-LOC

• Vyrobené z lineárneho polyetylénu s nízkou hustotou, ktorý je 

odolný voči UV žiareniu

• Hrubostenné potrubie komerčnej triedy pre dlhú životnosť

¼" distribučné potrubie

• Priemer potrubia: Vhodný pre 6 mm nástrčkové tvarovky

• Z vinylu alebo polyetylénu

• Materiály odolné voči UV žiareniu predlžujú životnosť potrubia

• Polyetylén je lepšou voľbou v teplom podnebí

• Vinyl je pružnejší a vhodnejší do chladného podnebia

¼" (VINYLOVÉ ALEBO PE) POTRUBIE ½" (PE) POTRUBIE POUŽITIE
Dĺžka 30 m, 75 m a 300 m Dĺžka 30 m, 75 m, 150 m a 300 m

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prevádzkový tlak Max. 4,1 bar; 410 kPa

ZÁRUKA 1 rok
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ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM PRE KOREŇOVÚ ZÓNU
PRIVÁDZA VODU PRIAMO DO KOREŇOVEJ ZÓNY PRE ZDRAVŠIE STROMY A KRÍKY

Aby mladé rastliny a stromy prosperovali, potrebujú primerané 

zavlažovanie a neustálu výmenu kyslíka na všetkých úrovniach 

koreňovej zóny. Podporuje to hlboký rast koreňov dokonalé 

udomácnenie rastliny. Zavlažovací systém pre koreňovú 

zónu (RZWS) bol vyvinutý s cieľom splniť túto výzvu. Využíva 

patentovaný systém prepážok StrataRoot™ spoločnosti Hunter – 

rad prepážok, ktoré dodávajú vodu do viacerých úrovní koreňovej 

zóny. 

• Vstavaná kĺbová prípojka Hunter na priamu inštaláciu k ½" PVC 

potrubiu

• Bubbler Hunter s kompenzáciou tlaku na presné zavlažovanie

• Vopred zostavený zavlažovací systém na rýchlu inštaláciu

• Patentovaný systém prepážok StrataRoot privádza vodu do 

koreňovej zóny a zosilňuje jednotku

• Uzamykateľné viečko odolné proti vandalizmu zabraňuje 

poškodeniu systému

• Voliteľný spätný ventil zabraňuje odtečeniu na najnižšom 

mieste

RZWS POUŽITIE 
Výška 25 cm, 45 cm a 90 cm

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prietok 0,9 l/min alebo 1,9 l/min

Prevádzkový tlak 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa

ZÁRUKA 2 roky
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Poháňa nás túžba pomôcť našim zákazníkom uspieť.Vo všetkom, čo 

robíme, sa skrýva naša vášeň pre inovácie a vývoj. Veríme však, že v 

rodine zákazníkov spoločnosti Hunter vás nadchádzajúce roky udrží 

hlavne náš záväzok poskytovať mimoriadnu podporu.

Gregory R. Hunter, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Hunter Industries

Gene Smith, prezident, zavlažovanie plôch a vonkajšie osvetlenie

© 2023 Hunter Industries™. Hunter, logo Hunter, všetky súvisiace logá a všetky ostatné ochranné známky sú majetkom spoločnosti Hunter 
Industries, a sú registrované v USA a ďalších krajinách.  Recyklujte.


