
2009P R O G R A M  Z A  O D P A D N E  V O D E  2 0 0 9

nemška verzija 2008
katalog K-SGR 28

Zbiralne greznice za 
odpadne vode



Izberite iz nepremagljive ponudbe GRAF 

Kam z odpadnimi vodami

Nepremagljiva ponudba

Kako velika mora biti
 zbiralna greznica

Zakaj GRAF zbiralne greznice
 Atest za način izdelave DIBt za hišne 
odplake.

 Atest za način izdelave TÜV.

 Lahka vgradnja zaradi majhne lastne
teže.  

   Rezervoar lahko po čiščenju uporabite
tudi za zbiranje deževnice.

 Mogoče poljubno razširiti.

poenostavljena
predstavitev z KG cevmi

dotok

prezračevanje

To vprašanje se pojavi vsepovsod, kjer 
se ni mogoče priključiti na javno kanali-
zacijsko omrežje. Odpadne vode se v 
tem primeru zbirajo v  zbiralni greznici 
GRAF in se redno odvažajo.

Podjetje GRAF ima na izbiro 10 atesti-
ranih zbiralnih greznic za odpadne vode 
od 1000 do 6500 litrov volumna. 
Zbiralne greznice s splošnim gradbenim 
inšpekcijskim dovoljenjem DIBt iz 
Berlina so deloma predpisane region-
alno – vendar kupcem povsod zagotav-
ljajo maksimalno varnost investicije.

Na manjšem vrtu ali vikendu je treba   
računati s ca. 50 litri odpadne vode na 
osebo na dan. Glede na uporabo in 
želen interval odvoza je potreben 
volumen zbiralne greznice za odpadne 
vode od 250 do 1.000 litrov na osebo.



Zbiralna greznica Rondus
Vsemogočna – možnost 
vgradnje v podtalnico

Zbiralna greznica Rondus, pohodna
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-328 in Z-40.24-300, obseg dobave: zbiralna greznica z 2 ustničnima tesniloma DN 100,
s PE-pokrovom, z dvojno steno, pohodna izvedba, z otroškim varovalom, barva travnato zelena

Vsebina
[litri]

d 
[mm]

š 
[mm]

v
[mm]

h2
[mm]

d
[mm] Barva Teža 

[kg]
Atest za način 
izdelave DIBt

kat. št.

2000 2190 2010 1300 500 650 črna 120 Z-40.24-328 100205
3000 2880 2480 1380 500 650 črna 175 Z-40.24-300 100207

Zbiralna greznica Rondus, prevozna z osebnimi vozili
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-328 in Z-40.24-300, obseg dobave: zbiralna greznica, z 2 ustničnimi tesnili 
DN 100, s teleskopskim pokrovom za jašek s pokrovom iz litine razred B, z otroškim varovalom, z osebnimi vozili 
prevozna izvedba, barva temno siva.

Vsebina
[litri]

d  
[mm]

š 
[mm]

v
[mm]

h2
[mm]

d
[mm] Barva Teža 

[kg]
2000 2190 2010 1300 500 650 črna 120 Z-40.24-328 100204
3000 2880 2480 1380 500 650 črna 175 Z-40.24-300 100206

  Prednosti
 Nizka globina vgradnje (140 cm).
 Lahka vgradnja zaradi nizke lastne teže.

    
 Mogoče poljubno razširiti.
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najmanj 80 cm

poenostavljena predstavitev
KG-cevi kot gradbeno delo

dotok

prezračevanje

Oprema
1

1

Varovalo pred vzgonom pri vgradnji v podtalnico 
sestavljeno iz Graf-Tex 200 Geotextil,
 2,5 x 2,5 m. Primerno za Rondus 2000
 litrov in 3000 litrov.

katal. št. 104014                             

1  Teleskopski pokrov za jašek, mini, pohoden
Brezstopenjska nastavitev 750-950 mm prekritja z 
zemljo nad hrbtno stranjo  rezervoarja, naklon 5°. 
Vključno PE-pokrov z otroškim varovalom.

 katal. št. 371010                            

b h

d

h2

l

Stabilnost v podtalnici – podzemni 
rezervoar Rondus je zaradi svoje posebne
oblike tako stabilen, da ga lahko vgradite v
podtalnico na področje, kjer je voda v
plasteh, ali v vodoneprepustna tla, npr.
ilovico, (v povezavi z varovalom pred
vzgonom). Najvišji nivo podtalnice ustreza
zgornjemu delu zemljišča.

Atest za način 
izdelave DIBt

kat. št.



Paketna zbiralna greznica Herkules
Ugodneje ne gre

  Prednosti
 Stabilna v podtalnici (upoštevajte navodila 
za vgradnjo).

 Rezervoar ustreza 80-cm širini vrat –
vsaka lupina tehta samo 30 kg.

 Hitra montaža s profilnim tesnilom in hitrimi
spojniki (mogoča montaža brez vijakov).

 Mogoča poznejša uporaba kot zbiralnik za deže

  

 Mogoče razširiti.

Paketna zbiralna greznica Herkules
vključno s kompletom/kompleti za razširitev DN 100, brez povezovalne cevi

Izdelek Atest za način izdelave DIBt Sestoji iz Kat. št. 
3200 litrov paket – 2 x 1600 l 100030
3200 litrov paket Z-40.24-217 2 x 1600 l 100021
4800 litrov paket Z-40.24-217 3 x 1600 l 100022
6400 litrov paket Z-40.24-217 4 x 1600 l 100023
8000 litrov paket Z-40.24-217 5 x 1600 l 100024
9600 litrov paket Z-40.24-217 6 x 1600 l 100025

Oprema
Zbiralna greznica Herkules

Izdelek Kat. št.
1 pokrov rezervoarja DN 200 s teleskopskim zaključkom, dolžina 1 m 104010
2 podaljševalna kompleta, 2 x tesnilo DN 100 brez povezovalne cevi 104011
vrtalnik za cev DN 100 z absorcijskim ročajem 104012

2

1

2

1
poenostavljena predstavitev
z KG-cevmi

dotok

prezračevanje

Zulassungs
-N

r.

DIBt

Z-40. 24- 217

Vsebina
[litri]

š
[mm]

v
[mm] Barva Teža 

[kg]
Atest za
način izdelave

Kat. št. 

1600 1350 1600 zelena 60 - 100004
1600 1350 1600 črna 60 Z-40.24-217 100003

Zbiralna greznica Herkules 1600 litrov
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-217, obseg dobave: zbiralna greznica vključno s podporno cevjo, priključki: 
po 2 x DN 70, 100, 200

trajno tesnjenje udoben transport

1600 litrov 

z možnostjo

 razširitve 

v

š



Oprema za zbiralne greznice

odzračevalnik DN 100
Kat. št. 104006

nadzor pretoka
Daje optični in akustični
opozorilni signal, deluje 
na baterije 9V.

Kat. št. 104009

odvodni filter za vonj, za 
odzračevalni jašek
Filter zanesljivo odvaja 
neprijeten vonj.

Kat. št. 104018

Podaljšek jaška
za zbiralno greznico 1000 l, Ø 630 mm, 560 mm visok, možnost krajšanja

Kat. št. 319516

Zbiralna greznica 1000 litrov
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-346, obseg dobave: zbiralna greznica, PE-pokrov, 
pohodna izvedba, barva travnato zelena.

Vsebina  
[litri]

Dolžina
[mm]

Širina
[mm]

Višina
[mm]

Teža 
[kg]

Atest za način 
izdelave DIBt

Pohodna izvedba
Kat. št.

1000 1750 930 1190 55 brez atesta 102200      
1000 1750 930 1190 65 Z-40.24-346 102006

Zbiralna greznica CRISTALL
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-382, obseg dobave: zbiralna greznica, teleskopski pokrov
za jašek, 4 ustnična tesnila DN 100, pokrov rezervoarja pohoden/prevozen z osebnimi vozili glede 
na izvedbo.

Vsebina  
[litri]

Dolžina
[mm]

Širina
[mm]

Višina
[mm]

Teža 
[kg]

Prevozen z osebnimi vozili
Kat. št

Pohodna izvedba
Kat. št.

1600 2100 1050 1220 69 102510        102230    
2650 2100 1300 1500 109 102511       102231  

Zbiralna greznica COLUMBUS
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-381, obseg dobave: zbiralna greznica z 4 ustničnimi tesnili
 DN 100, teleskopskim pokrovom za jašek, pokrov rezervoarja pohoden/prevozen z osebnimi vozili 
glede na izvedbo.

Vsebina  
[litri]

Dolžina
[mm]

Širina
[mm]

Višina
[mm]

Teža 
[kg]

Prevozen z osebnimi vozili
Kat. št

Pohodna izvedba
Kat. št.

3700 2440 1650 1950 140 102512 102232       
4500 2440 1840 2140 180 102513       102233       
6500 2440 2220 2500 300 102514       102234       

Teleskopski pokrov za jašek
za zbiralno greznico 3500 litrov, Ø 600 mm, 700 mm visok, možnost krajšanja

Kat. št. 104013

Zbiralna greznica 3500 litrov
Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-215, obseg dobave: zbiralna greznica z 2 ustničnima tesniloma
DN 100, PE-pokrovom z dvojno steno, pohodna izvedba, z otroškim varovalom, barva travnato zelena.

Vsebina  
[litri]

Dolžina
[mm]

Širina
[mm]

Višina
[mm]

Teža 
[kg]

Prevozen z osebnimi vozili
Kat. št

Pohodna izvedba
Kat. št.

3500 2450 1420 1780 200      -                 102005

Zbiralne greznice z atestom za način
 izdelave DIBt
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Vaš pooblaščeni trgovec:

Zbiralne greznice 
za odpadne vode

IZKORIŠČANJE DEŽEVNICE

PONIKALNICE V 

SISTEMI ZA ODPADNE VODE K 

VRTNI PROGRAM 

Tovornina:

Cene veljajo franko proizvajalec. S pogoji dobave vas bo 

seznanil naš trgovski predstavnik na vašem področju.

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 zagotavljamo 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 z nami posvetujte!

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.

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


