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Kompletni paket Rondus za uporabo na vrtu
Idealna rešitev za namakalni sistem na vrtu
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UDOBNO 

namakanje vrta   

Paket Rondus-komplet 
za uporabo na vrtu

  

   
   

 
 

 

 

 
 

 

Možnost vgradnje v podtalnico ali 
področje, kjer je voda v plasteh, ter v 
vodoprepustna tla (npr. ilovica).

Enostavna instalacija in udoben 
odvzem vode s priključno omarico za 
vodo (pripravljen za Gardena® 
namakalni sistem).

100-odstotni izkoristek vode.

Na površini je viden samo pokrov.

Vgrajena tehnika filtriranja.

Obseg dobave: 
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 Vsebina/litri  Kat. št.  
 2000 384170 
 3000 384171 

Model s pokrovom rezervoarja, pohodnim

 Vsebina/litri Kat. št.  
 2000 384172 
 3000 384173 

Model spokrovom rezervoarja, prevozen z 
osebnim avtomobilom

podzemni rezervoar Rondus
teleskopski pokrov za jašek, mini, 
pohoden, brezstopenjsko nastavljiv, 
od 650-900 mm zemeljskega prekritja, 
s PE-pokrovom
dodatni paket Rondus za uporabo na 
vrtu, :
    - košara notranjega filtra Rondus         
    - pretočnega sifona, zaščita pred 
malimi živalmi
tehnični paket Garten-Komfort, :
sestavljen iz:

    - potopna in sesalna črpalka    
      Integra-Duo® 1100 z zaščito za 
      suhi tek in avtomatiko start/stop 
    - plavajoči odvzem
    - škatla za vodni priključek
    - tlačna cev 10 m



Kompletni paket Rondus ECO-Plus
Kompletna rešitev za uporabo v hiši in  na vrtu
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Rondus paket ECO-Plus

  

 
 

 

 
 

Obseg dobave:
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 Vsebina/litri Kat. št. 
 2000 384166 
 3000 384167 

Model s pohodnim pokrovom rezervoarja

 Vsebina/litri Kat. št. 
 2000 384168 
 3000 384169 

Model s pokrovom rezervoarja, prevozen z 
osebnim avtomobilom

1

Ugodna kompletna rešitev.

Vgrajena tehnika filtriranja in modul za 
dovajanje pitne vode v hišo.

Enostavna montaža s tehniko modulov

podzemni rezervoar Rondus
teleskopski pokrov za jašek mini, 
pohoden, brezstopenjsko nastavljiv, od 
650 do 900 mm prekritja z zemljo, s 
PE-pokrovom.
dodatni paket 3 :
    - Optimax-Pro filter, notranji   
      (samočistilen)
    - dušilni dotočni nastavek, pretočni   
      sifon 
    - zatezna manšeta za hitro montažo.

tehnični paket ECO-Plus, :
   - crpališce z avtomatskim preklopom
     med deževnico in pitno vodo
   - plavajoč odvzem
   - zidni preboj DN 100
   - komplet za označevanje
   - PE-sesalna cev 12 m.



Podzemni rezervoar Rondus za zbiranje deževnice
Vsemogočni – možnost vgradnje v podtalnico

Podzemni rezervoar Rondus,
prevozen z osebnim avtomobilom 
(brez pokrova rezervoarja)

 
Podzemni rezervoar Rondus Plus, 
prevozen s tovornimi vozili 
(brez pokrova rezervoarja)

 

Vsebina/litri Kat. št. 
 2000 318011  
 3000 318001   
 Rezervoarje lahko poljubno sestavljate.

 Vsebina/litri Kat. št. 

3000 318002  

Rezervoarje lahko poljubno sestavljate

  

 
  

  

 

 

318001
vljate.

Rezervoarje lahko poljubno sestavljate

Možnost vgradnje v podtalnico ali 
področje, kjer je voda v plasteh, ter v 
vodoprepustna tla (npr. ilovica).

Vgradnja v področje brez zmrzali, s 
pokrovom rezervoarja 500 mm. 

Brezstopenjska globina vgradnje zaradi 
teleskopskega pokrova za jašek.

Enostavna montaža zaradi majhnega 
izkopa zemlje.



Podroben opis prednosti

Plitka vgradnja

 

Rondus pokrovi prilagodljivi 
vsem površinam 

Vgradnja v podtalnicoPrevozen s tovornimi vozili

Varianta Možnost obremenitve Nastavljivost (mm) Kat. št.

pohoden 750-950 371010

prevozen z osebnimi vozili 750-1050 381504

prevozen s tovornimi vozili* 750-1050 381503
* Samo v povezavi z Rondus Plus – betonski obroči in pokrov kot gradbeno delo BEGU  
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1

Teleskopski pokrov za jašek, 
mini, pohoden

2

Teleskopski pokrov za jašek iz litine,
 prevozen z osebnimi vozili

Teleskopski pokrov za jašek BEGU, 
prevozen s tovornimi vozili
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min. 80cm

Posebno nizka oblika rezervoarja 
Rondus poskrbi za izredno majhno 
globino vgradnje in s tem manjši 
izkop zemlje ter manjše stroške. V 
primerjavi s klasičnim rezervoar-
jem za deževnico se izkop zemlje 
manjša za približno 40 %. 
Vendarle morajo biti vsi deli z vodo 
nahajati najmanj 60 cm pod zemljo 
- v območju brez zmrzali.

Ali želite podzemni rezervoar 
Rondus instalirati pod dovoz na 
dvorišče? Rondus plus je prevozen 
s tovornim vozilom z osno obreme-
nitvijo največ 8 t (v povezavi s 
teleskopskim pokrovom za jašek 
BEGU). 

Zemeljski rezervoar Rondus je
zaradi svoje posebne oblike tako
stabilen, da ga lahko vgradite v
podtalnico, na področje, kjer je
voda v plasteh, ali v vodonepre-
pustna tla, npr. ilovico (v povezavi
z varovalom pred vzgonom).
Najvišji nivo podtalnice ustreza
zgornjemu delu zemljišča.
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Teleskopski pokrovi  za jašek 
Rondus celoten sistem zatesnijo do 
zgornjega dela zemljišča. Za 
optimalno prileganje krajevnim 
danostim so brezstopenjsko 
nastavljivi po višini, se nagibajo za 
5°  in celoten sistem z dvema 
ustničnima tesniloma zatesnijo do 
zgornjega dela zemljišča.



Rondus dodatni paketi

100-odstotni 

izkoristek vode 

Optimalno čiščenje

pri maks.izkoristku 

vodeNOVO

Dodatni paket 3

Idealen za uporabo na vrtu in v hiši – 
samočistilna varianta

 

  

 
      

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 
 
 

Obseg dobave:
– filter Optimax-Pro notranji (patentiran)
– dušilni dotočni nastavek
–  pretočni sifon z zaščito pred malimi živalmi 

 
stezna manšeta za hitro montažo

 

Kat. št. 342005                        

Dodatni paket Rondus za vrt

   

  
  

 
  

 
  

Obseg dobave:
–  košara notranjega filtra Rondus 

 pretočni sifon
 zaščita pred malimi živalmi

–  

Kat. št. 342008                       
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* Komplet je sestavljen iz dveh podzemnih rezervoarjev Carat.

Filter je integriran v rezervoarju, zato 
je izraba prostora varčna.
Vzdrževanje skoraj ni potrebno, je 
samočistilen.
Izkoristek vode nad 95 %.
Prozoren pokrov olajša vzdrževanje.
Za pregled rezervoarja snamete 
ohišje filtra brez orodja. 
Opcija s čiščenjem OpticleanR.
Maks. za 350 m2 površine strehe.

– 

Filter je integriran v rezervoarju, zato 
je izraba prostora varčna.
100-odstotni izkoristek vode.
Za pregled rezervoarja snamete 
ohišje filtra brez orodja.
Najbolj ustrezen pri priključeni 
ponikalnici.
Maks. za 350 m2 površine strehe.

– 



 Tehnični paketi Rondus

Tehnični paket Professionell za uporabo v hiši

   
 

  

  

  

  

  

  

  

Katal.št. 342016  

Hišno interno dovajanje pitne vode z najsodobnejšo tehniko z moduli, 
s krmiljenjem preko mikroprocesorja in digitalnim prikazom nivoja polnjenja

 

Tehnični paket ECO-Plus za uporabo v hiši
  

  

  

  

  

Kat.št. 342014 

Cenovno ugodna kompletna rešitev!

  

  

  

  

Katal.št. 342011

 

Tehnični paket-Komfort

USPEŠNICA
z novo črpalko –

 še hitrejša montaža
 

Izjemno udobno upravljanje zaradi samodejnega krmiljenja črpalke!p j j alke!

Tehnični paket-Jet

Cenovno ugodna rešitev!

  
 

 

Kat.št. 342010            

Črpališce za dovajanje vode z 
avtomatskim preklopom na hišni 
vodovod - KSB-Superinox 15/4. 
Plavajoč odvzem.
Izvedba zidarskih del DN 100.
Komplet za označevanje.
PE-sesalna cev 12 m (brez slike).

Modul za dovajanje vode Aqua-
Center-Silentio, z avtomatskim preklopom 
na hišni vodovod. 
Plavajoč odvzem.
Čiščenje Opticlean® (brez slike).
Avtomatika za čiščenje filtra (brez slike).
Fini filter za povratno izpiranje.
Izvedba gradbenih del DN 150.
Komplet za označevanje.
PE-sesalna cev 12 m (brez slike).

vrtna črpalka Jet 700
Sesalni komplet s 7-metersko sesalno 
cevjo 
Omarica za priklop vode  (pripravljena za 

Potopna in sesalna črpalka Integra-Duo® 
110. 
Plavajoč odvzem.
Omarica za priklop vode (pripravljena za 
Gardena® namakalni sistem, stran 50).
Tlačna cev 10 m (brez slike)

Gardena® namakalni sistem)



Izkoriščanje deževnice 
s sistemom

 

Tehnični podatki
 

 

 

 

 

Regenwasser-Nutzung Versickerung AbwassersystemeObst- und Weinbau

2190 mm

2880 mm
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500 mm
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Rondus 3000 litrov 

teža: 120 kg

Rondus 2000 litrov 

Ø 650 mm znotraj

Ø 650 mm znotraj

20
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480 mm

teža:  150 kg (osebni avtomobil)  
 190 kg (tovorno vozilo)

Garancijski pogoji:
Garancijski pogoji, ki so navedeni v tem prospektu, se 
nanašajo samo na zemeljske rezervoarje in ne na 
posamezne dele ali dodatno opremo, pa čeprav so ti 
zajeti v paketno ceno. V času garancije vam zagotavl-
jamo brezplačno zamenjavo materiala – stroški dela so 
izključeni. Predpogoj za uveljavitev garancije je 
pravilna uporaba, montaža in vgradnja v skladu z 
navodili za vgradnjo. 

Prosimo, upoštevajte:
Ob nevarnosti zmrzali izpraznite vse nadzemeljske 
rezervoarje! Pred vgradnjo v podtalnico se pred 
nakupom posvetujte z nami!

Za vse podatke o merah in prostornini, ki so navedeni 
v tem prospektu, si pridržujemo toleranco +/- 3 %. 
Uporabni volumen zemeljskih rezervoarjev je lahko po 
priklopu manjši za 10 % od prostornine rezervoarja. 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in 
nadaljnjega razvoja posameznih proizvodov kot tudi 
zmot. 

Za vse ponudbe in pogodbe veljajo izključno naši 
splošno veljavni prodajni in dobavni pogoji (z dne 
01. 01. 2003), ki vam jih na vašo željo radi pošljemo.

4455

Vaš pooblaščeni trgovec:

ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska cesta 2A
1295 Ivančna Gorica
Tel.: 01 / 78 69 270 , 01 / 78 69 260 ali 051 / 652-192
Fax: 01 / 78 69 265
e-mail : info.armex@siol.net
www.cistilnenaprave-dezevnica.si
www.armex-armature.si


