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Redukcja kw 22 na fi 10 
mm

Redukcja kw 22 na fi 22 
mm

Redukcja  fi 22 na fi 10 mm Korek fi 10 mm

Korek fi 22 mm Filtr do systemów pojenia fi 
10 mm

Rura kwadratowa 22x22 
mm do systemu poideł Wąż fi 8 mm przezroczysty 

1 mb

Wąż fi 9 i fi 20 mm czarny 
do systemów pojenia 1 mb

Sprężyna do umocowania 
węża

Pojemnik 12 L z wyjściem 
fi 10 mm do systemów 

poideł

Pojemnik 18 L z wyjściem 
fi 10 mm do systemów 

poideł

Pojemnik 8 L, 
samonapełniający z 
wyjściem fi 10 mm

Pojemnik 8 L, 
samonapełniający z 
wyjściem fi 22 mm

Samonapełniający zawór 
pływakowy do pojemników 

8 L

Złączki do rur 
kwadratowych – mufy, 

kolana, trójniki, zatyczki
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Wyroby dla królików i gryzoni

PRODUCENT WYPOSAŻENIA 

BUDYNKÓW INWENTARSKICH
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Poidło smoczkowe dla 
szynszyli i gryzoni na 
sprężynce kwasoodp.

Poidło smoczkowe dla 
szynszyli i gryzoni na 
sprężynce z redukcją

Zawór kropelkowy poidła 
dla królików

Zawór kropelkowy poidła 
dla królików TOP

Poidło dla królików 
zawieszane bez trójnika

Poidło dla królików 
zawieszane z trójnikiem

Poidło dla królików do 
przykręcenia z trójnikiem

Poidło zbiornikowe dla 
królików i gryzoni 
zawieszane 0,5 L

Poidło zbiornikowe dla 
królików i gryzoni 

zawieszane 1 L

Poidło dla królików 
DERBY zawieszane ze 

sprężyną 0,5 L 45o

Poidło dla królików 
DERBY zawieszane ze 

sprężyną 0,5 L 90o

Poidło dla królików 
DERBY zawieszane ze 

sprężyną 1 L 45o

Poidło dla królików 
DERBY zawieszane ze 

sprężyną 1 L 90o
Poidło – karmidło miskowe 

dla królików nierdzewne 
zawieszane

Poidło dla królików, uchwyt 
na butelkę, metalowe

Poidło dla królików, uchwyt 
na butelkę AQUA DRINK

Firma AGTgras jest wiodącym producentem wyposażenia budynków 
inwentarskich dla drobiu, trzody, bydła, koni, król ików i wielu innych 

zwierząt hodowlanych. 
Realizujemy zamówienia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 
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Poidło dla królików, uchwyt 
na butelkę, AQUA FLOW

Poidło dla królików, uchwyt 
na butelkę, bez stelaża Poidło pływakowe dla 

królików 6 cm. 
Poidło pływakowe dla 

królików 12 cm. 

Gumowa zatyczka do poideł 
pływakowych dla królików

Karmnik pojedynczy dla 
królików i gryzoni z 

pokrywką 

Karmnik podwójny dla 
królików i gryzoni

Pokrywa do karmnika 
podwójnego

Złączka plastikowa „I” na 
wąż fi 10 mm do systemu 

poideł

Złączka plastikowa „L” na 
wąż, fi 10 mm do systemu 

poideł

Złączka plastikowa „T” na 
wąż, fi 10 mm do systemu 

poideł

Złączka plastikowa „X” na 
wąż, fi 10 mm do systemu 

poideł

Złączka plastikowa 
zatrzaskowa „T” fi 10/7 mm

Końcówka poidła 
zbiornikowego dla królików 

z gwintem 1/8''

Końcówka oprawki 
gumowej, „L”  fi 22 mm, z 

nakrętką  plastikową

Końcówka oprawki 
gumowej, fi 10 mm, z 

nakrętką mosiężną

Oferujemy: karmniki i poidła dla trzody, drobiu i k rólików, poidła miskowe 
i korytowe dla bydła i koni, uchwyty ścienne do poideł, rury gwintowane, 

tatuownice i cyfry, zadaszenia, słupki, uchwyty, obejmy i wiele innych 
elementów wyposażenia.


