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Bez wątpienia najlepszym produktem, który wygrał ranking jest linia kroplująca 
AQUALINE. Jest to nowa marka, która została przez nas wprowadzona w tym roku jako 
nowość na rynku. Linia sama w sobie nie jest wielkim odkryciem, za to jakość, precyzja 
i niezawodność zdecydowanie tak.

Zwycięzca może być tylko jeden, ale tuż za nim były oczywiście rury PE. Jak
wiadomo bez rur ciężko o działający system nawadniający. Rury LDPE najczęściej
kupowali instalatorzy oraz klienci indywidualni do montażu przydomowego
nawodnienia w ogrodzie natomiast HDPE od średnicy 50 do 110 głównym odbiorcą
jest dział rolnictwa.

Trzecie miejsce zajął zraszacz statyczny PROS 04, którego producentem jest 
Hunter.Trawniki w ogrodach nawadniane są zraszaczami, więc nie dziwi fakt ich wysokiej 
pozycji w zestawieniu. Dlaczego akurat ten model, a nie Rain Birda 1804? Dlatego,
ze większość instalatorów preferuje markę Hunter, a co za tym idzie, dysze do 
zraszacza również wygrywają ten pojedynek.

Tuż za podium znalazły się MP ROTATORY. Dysze rotacyjne, wielostrumieniowe o 
różnej trajektorii osiągające duży zasięg przy małym wydatku wody. Czy muszę dalej 
pisać? Chyba te argumenty wystarczą, by uzasadnić czwarte miejsce MP ROTATORÓW w
rankingu.

Kolejnym produktem są elektrozawory PGV 100 GB Huntera. Nieustannie od wielu lat w 
sprzedaży jest model 100 HV Rain Birda czy nawet bardzo dobrą markę, jaką jest bez 
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wątpienia Bermad. Elektrozawór PGV bez regulacji przepływu jest najczęściej 
wybieranym elektrozaworem wśród klientów, ze względu na niską cenę przy dobrej 
jakości.

Na szóstym miejscu mamy złączki PE Plastica Alfa. W swojej ofercie mamy także 
Unideltę, Irriteca, ale podobnie jak przy elektrozaworach niska (w porównaniu do innych 
producentów) cena idzie w parze z jakością. Złączki od PE 16 do PE 110 wytrzymujące 
ciśnienie do PN 16 to zdecydowanie ich najlepszy atut.

Dalsze pozycje nie będą dla Was zaskoczeniem. Siódme i ósme miejsce to również 
produkty producenta amerykańskiego Hunter. Sterowniki XC oraz czujniki deszczu Rain
Clik czy Mini Clik. Proste w obsłudze są idealne zarówno dla fachowców, jak i laików w 
tej branży.

Studzienki zajęły dumne miejsce dziewiąte. Jumbo, standard, large, mini oraz 
studzienki z zaworkiem 3/4. Studzienki zaworowe to elementy powszechnie 
wykorzystywane w systemach nawadniających na terenach zieleni, obiektach 
sportowo-rekreacyjnych oraz uprawach polowych.

Listę TOP 10 zamyka agrowłóknina czarna UV o gramaturze 50 w wymiarach 1,6 x
1. Najlepszy sposób na chwasty pomaga utrzymać wilgoć w glebie i przyspiesza 
wzrost roślin.
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