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Podzemné nádrže – FLAT a MONO
Systémy na zber, využitie a likvidáciu dažďovej vody

Cenovo výhodné riešenia

Technické dáta FLAT
Parameter/Objem

1500 litrov

Objednávkové číslo

Prepájateľná zväčšenie objemu

295120

Dĺžka

2100 mm

Šírka

1320 mm

Výška (vrátane hrdla nádrže)

1530 mm

Podzemná nádrž FLAT
l Plytký výkop
l Prepájateľná - zväčšenie objemu
l Extrémne ľahká (80 kg)
l Otáčacie hrdlo 360°

Technické dáta MONO
Parameter/Objem

3000 litrov

Objednávkové číslo

Nadstavec
na nádrž MONO
220-700mm
Obj. číslo: 202057

5000 litrov

6800 litrov

295005

295004

295020

2350 mm

2450 mm

2450 mm

Šírka

1400 mm

1830 mm

2000 mm

Výška

1900 mm

2170 mm

2400 mm

Dĺžka

Podzemná nádrž FLAT

lP
 oklop s detskou poistkou

l Robustné telo

lP
 repájateľná - zväčšenie
objemu

l 4 otvory DN100

Kompletné systémy pre zber a využtie dažďovej vody
Systém Záhrada

Obsah dodávky

3
3

1

Podzemná nádrž MONO alebo FLAT

2

Filtračná sada 1

3

Technická sada Záhrada:

2

l

 onorné čerpadlo 1000E s
p
ochranou proti chodu na sucho

l

externá prípojka na vodu

l

10 m sacia hadica

2
3

3

1

1

Systém Dom a záhrada

Obsah dodávky
1

3
2

3
3

2

2

Podzemná nádrž MONO alebo FLAT

2

Filtračná sada 1

3

Technická sada Dom a záhrada:
l

 onzola s čerpadlom a automatickým
K
dopúšťaním pitnej vody do nádrže

l

ponorný snímač hladiny vody v nádrži

l

s acia hadica s palvákom a jemným
sitkom

l

sada značiek

3
3

1

3

1

Nadzemná nádrž

max. 50 m2

max. 80 m2

max. 100 m2

Systémy na zber, využitie a likvidáciu dažďovej vody

Veľká kapacita za atraktívnu cenu

Nadzemné riešenie zberu dažďovej
vody za rozumnú cenu
●● Extrémne stabilná a rozšíriteľná
●● UV–stabilná a 100% recyklovateľná
●● Predtvarované pripojenie: 2x DN 70,
2x DN 100 a 1x DN 200 na štandardné
vysokoteplotné odpadové potrubie
●●

STOP
70-100 mm

100 mm

Jednoduchý transport
Skladá sa z dvoch
častí, ktoré sa dajú
vložiť do seba

Filter na dažďový zvod,
viď príslušenstvo dole
Na obrázku nadzemná nádrž s pripájacou
sadou DN 70 s kohútikom

Objem [L]

Ø max. [cm]

Výška [cm]

Hmotnosť [kg]

Tmavozelená
Objedn. číslo

1300

118

156

30

323001

Vodná nádrž Toscana
Stredomorská atmosféra za rozumnú cenu
Podstavec pre
nádrž Toscana
Pre pohodlné
odoberanie vody
z kohútika do kanvy. Výška
33 cm.
Obj. číslo 502010

Plastická vodná nádrž kombinovaná
s klasickým tvarom terakotových kvetináčov
●● K dispozícii aj stojan, ktorý umožní
ľahké naberanie vody do krhly
●● Vrátane detskej poistky a AquaQuick plastový poklop s mosadzným
povrchom, rozmer ¾
●●

Filter na dažďový zvod,
viď príslušenstvo dole
Na obrázku nádrž Toscana 300L s podstavcom
(príslušenstvo)

Objem [L]

Ø max. [cm]

Výška [cm]

300

82

86

Terracotta Objedn. číslo
500216

Vodná nádrž Lanzarote
Vodná nádrž v inom štýle – módne farby
Podstavec pre
nádrž Lanzarote
Pre pohodlné
odoberanie vody
z kohútika do kanvy. Výška
33 cm.

●●
●●

●●

Plastová nádrž v módnej farbe
K dispozícii aj stojan, ktorý umožní
ľahké naberanie vody do krhly
Vrátane detskej poistky a AquaQuick plastový poklop s mosadzným
povrchom, rozmer ¾

Obj. číslo 502015
Filter na dažďový zvod,
viď príslušenstvo dole
Na obrázku nádrž Lanzarote 300L s
podstavcom (príslušenstvo)

Objem [L]

Ø max. [cm]

Výška [cm]

300

82

86

Grafitovo sivá Objedn. číslo
500222

Príslušenstvo k nadzemným nádržiam
Univerzálna prípojka/
kohútik
Obj. číslo 504040

Regendieb de luxe
Obj. číslo 344104

Filter Speedy
Obj. číslo 503041
3

Systémy na zber, využitie a likvidáciu dažďovej vody

Vsakovanie dažďovej vody do zeme
pomocou vsakovacích tunelov - predaj kompletných setov

l Vsakovacie

tunely majú 3 krát vyššiu úložnú kapacitu
dažďovej vody ako konvenčné „trativody“ naplnené štrkom.
l 1 tunel nahrádza približne 650 kg štrku, alebo 36 m
drenážnych rúr.
l Pri využií vsakovacích tunelov na vsakovanie dažďovej vody do
zeme odpadá platenie stočného za zapojenie do kanalizácie!
Rozmer tunela:

Potrebná hĺbka osadenia
v teréne:

500 mm

Obsah dodávky:

510 mm

1

Vsakovacie tunely

2

Koncové dosky

3

Odvzdušnenie

Osobné auto

Geotextília
1

Návod k montáži

250 mm

Paleta

1220 mm

800 mm
2

Vsakovací Tunel

3

objem

dĺžka
[mm]

šírka
[mm]

výška
[mm]

300 l

1220

800

510

hmotnosť
ks
11 kg

Chodci

Schopnosť pôdy vsakovať dažďovú vodu
Plocha, z ktorej bude dažďová voda
vsakovať (napr. plochy striech, spevnené
plochy,...)

100 m2
150 m2
200 m2
4

VÝBORNÁ

PRIEMERNÁ

DOSTATOČNÁ

koeficient vsakovania
kf cca 1x10-4 l/s

koeficient vsakovania
kf cca 1x10-5 l/s

koeficient vsakovania
kf cca 1x10-6 l/s

objem vsaku 0,9 m3
3 ks tunelov
objed. číslo 230103
objem vsaku 1,2 m3
4 ks tunelov
objed. číslo 230104
objem vsaku 1,5 m3
5 ks tunelov
objed. číslo 230105

objem vsaku 1,8 m3
6 ks tunelov
objed. číslo 230106
objem vsaku 2,4 m3
8 ks tunelov
objed. číslo 230108
objem vsaku 3,0 m3
10 ks tunelov
objed. číslo 230110

objem vsaku 3,6 m3
12 ks tunelov
objed. číslo 230112
objem vsaku 4,8 m3
16 ks tunelov
objde. číslo 230116
objem vsaku 6,0 m3
20 ks tunelov
objed. číslo 230120

