keti
a
p
z
ji in jučno
r
a
ervo jev vkl
z
e
R voar
!
r
avo
e
b
z
o
d
re

2009

Odlična rešitev:

podzemni rezervoar GARANTIA® – dodatni paket SUPRA!
Z dodatnim paketom in vsebujočim filtrom
SUPRA lahko vsak rezervoar vrste CRISTALL®
in COLUMBUS opremite za kakovostno izrabo
deževnice za pranje perila in splakova
nje stranišča. Zaradi ustničnih tesnil, ki so
tovarniško nameščena na rezervoarju, in
patentirane stezne manšete za hitro montažo je
vgradnja filtra SUPRA mogoča v najkrajšem
času in brez dodatnega orodja.

Dodatni paket podzemnega rezervoarja,
sestavljen iz:
1 samočistilnega filtra SUPRA iz
nerjavnega jekla; več kot
95 % izkoristek vode in samo 8 cm
višinske razlike (dodatni paket
CRISTALL® 1 cm)
2 dušilnega dotočnega nastavka
3 pretočnega sifona s funkcijo zaščite pred
malimi živalmi
4 patentirane stezne manšete za hitro montažo

1
4

Najboljša kvaliteta vode zaradi
4-stopenjskega procesa čiščenja

1. stopnja čiščenja
Prvo čiščenje
deževnice poteka
prek patentiranega
filtra. Očiščena voda
teče v rezervoar,
umazanija pa je z
majhno količino
preostale vode
odplaknjena v kanal
ali pa se zbira v
košari filtra in jo je
treba ročno odstraniti.
GARANTIA® ponuja
različne filtre za vsak
primer vgradnje.

4

2. stopnja čiščenja
Da se majhni delci
umazanije lahko
usedejo na dno
rezervoarja, je
prečiščena voda
napeljana prek
dušilnegadotočnega
nastavka na dnu
rezervoarja. Tako je
preprečeno permanentno vrtinčenje
vode in dodatno je v
vodo na dnu
rezervoarja doveden
kisik. Tako voda
ostane vedno čista in
sveža.

3. stopnja čiščenja
Delci umazanije, ki so
lažji od vode (npr.
cvetni pelod), se kot
plavajoča plast
usedejo na površino
vode. Zaradi
pretočnega sifona v
rezervoarju je pri
pretoku ta plast
odstranjena. Reden
pretok rezervoarja je
zaradi tega zelo
pomemben za
nespremenjeno
kvaliteto vode
.

3
2

4. stopnja čiščenje
odprtine pokrova (cm)
Odvzem zbrane
deževnice poteka s
pomočjo plavajočega
odvzema v zgornjem
delu rezervoarja.
Tukaj (ca. 10 cm pod
površino) je kvaliteta
vode najboljša.

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni
podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Slika prikazuje rezervoar CRISTALL® 2650 litrov s
teleskopskim pokrovom za jašek in PE-pokrovom z
dvojno steno (v obsegu dobave). Brezstopenjsko
prekritje z zemljo od 52-100 cm
.

Prednosti

filtri

Dolga življenjska doba – 15 let garancije.
Zelo dobro razmerje med ceno in učinkom.
Statično optimirana oblika rezervoarja – najvišja stabilnost.
Strog nadzor kvalitete – vsak rezervoar pred dobavo
pregledajo strokovnjaki.
Gladka notranjost rezervoarja preprečuje nalaganje
umazanije in poskrbi za lažje čiščenje.

nadzemni rezervoarji

Podzemni rezervoarji serije CRISTALL® in COLUMBUS
so tako stabilni, da jih lahko vgradite tudi v podtalnico in
področje, kjer je voda v plasteh.
Podzemne rezervoarje serije
COLUMBUS lahko vgradite v podtalnico do 80 cm, CRISTALL®
pa do 50 cm. Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Kaj je treba upoštevati pri nakupu naprave za izkoriščanje deževnice
Obseg dobave

• Podzemni rezervoarji GARANTIA® so vedno dobavljeni kompletno s teleskopskim pokrovom za

Stabilnost

•

Prevoznost

• Podzemni rezervoarji CRISTALL® in COLUMBUS so povozni z osebnimi vozili, a so še vedno

jašek in pokrovom rezervoarja. Primerjajte. Rezervoarji so pripravljeni za vgradnjo – brez dodatnih stroškov.

kadi za deževnico/oprema

V izdelavi vsakega podzemnega rezervoarja GARANTIA® je več kot 25 let izkušenj. Vsi
rezervoarji so načrtovani s programom CAD ter so razviti posebej za določeno področje
vgradnje. Podzemni rezervoarji sodijo k najstabilnejšim na tržišču. Celo standardna izvedba
je tako stabilna, da jo lahko namestite pod površino, ki je prevozna z osebnimi vozili (pri
uporabi ustreznega pokrova) ali pa jo deloma potopite v podtalnico (glejte spodaj).
Posebni materiali, kot so stiropor ali vrhnja plast iz lava zrnc, niso potrebni.

dovolj stabilni. Ustroj zgornjih površin je lahko poljuben: lahko je to vrt ali dovoz na
dvorišče – vse je mogoče.

Filtri

ponikalnice

oprema

Majhna globina vgradnje.

• Podzemne rezervoarje CRISTALL® in COLUMBUS lahko brez težav dodatno opremite še s
samočistilnimi filtri SUPRA. Tako lahko rezervoar za izkoriščanje deževnice uredite v hiši ali
na vrtu.

• Vse sisteme z rezervoarji lahko brez težav dodatno opremite še z enostavnim sistemom
filtrov za uporabo na vrtu.

Vgradnja

• Podzemne rezervoarje COLUMBUS lahko vgradite do 80 cm v podtalnico – podzemne
rezervoarje CRISTALL® pa do 50 cm.

• S prilagodljivim teleskopskim pokrovom za jašek GARANTIA® lahko pokrov rezervoarja
optimalno prilagodite zgornjemu robu zemljišča – tako višino kot tudi nagib lahko
brezstopenjsko nastavite še pri polnjenju jame.
Navodila za vgradnjo najdete na spletni strani www.cistilnenaprave-dezevnica.si ali pa jih naročite po
telefonu.

5

greznice za odpadne vode

• Vsi filtri GARANTIA® imajo izkoristek od 95–100 % glede na vstavljen filter.

Podzemni rezervoarji za
deževnico GARANTIA®
Podzemni rezervoar CRISTALL® 1600 l
Monolitski podzemni
rezervoar z odprtino
pokrova Ø 60 cm
in 1 ustničnim
tesnilom DN 100.
Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL®
PE-pokrdv z dvojno steno
Možnost nastavitve/krajšanja od 47 do
z otroškišvarovalom
95 cm, Ø 60 cm, s 3 ustničnimi tesnili DN 100. Ø 70 cm, barva travnato zelena.
Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 l
Monolitski podzemni
rezervoar z odprtino
pokrova Ø 60 cm in 1
ustničnim tesnilom
DN 100.

O

NOV

Podzemni rezervoar – dodatni paket CRISTALL®
Po potrebi lahko podzemne rezervoarje vrste
CRISTALL® brez večjih stroškov opremite še
s filtrom. S filtrom SUPRA kvaliteta vode
omogoča uporabo deževnice za splakovanje
stranišča in pranje perila (podrobnejše
informacije najdete na strani 15).

Kat. št. 202569

Podzemni rezervoar COLUMBUS 3700 l
Monolitski podzemni
rezervoar z odprtino
pokrova Ø 90 cm
in 4 ustničnimi
tesnili DN 100.

Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
Možnost nastavitve/krajšanja od 22 do
70 cm, Ø 60 cm.

PE-pokrov z dvojno steno
z otroškim varovalom
Ø 70 cm, barva travnato zelena

Podzemni rezervoar COLUMBUS 4500 l
Monolitski podzemni
rezervoar z odprtino
pokrova Ø 90 cm in 4
ustničnimi tesnili DN 100.

Podzemni rezervoar – dodatni paket COLUMBUS
Po potrebi lahko podzemne rezervoarje serije
COLUMBUS brez večjih stroškov preuredite iz
vrtnega v hišni rezervoar. S filtrom SUPRA
kvaliteta vode omogoča uporabo deževnice za
splakovanje stranišča in pranje perila
(podrobnejše informacije najdete na strani 15).

Podzemni rezervoar COLUMBUS 6500 l
Monolitski podzemni
rezervoar z odprtino
pokrova Ø 90 cm in 4
ustničnimi tesnili
DN 100.

6

Kat. št. 202556

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kompletni rezervoar GARANTIA®
s pohodnim pokrovom
a

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

no z
e
j
l
v
ra
Prip njo!
d
vgra

65
5 kg
10
0 cm

dolžina210 cm
širina 105 cm

ca. 100 kg
10 cm

74 cm
60 cm

dolžina 210 cm
širina 130 cm

oprema

Z osebnimi vozili povoznim pokrovom rezervoarja
(stran 12)

Kat. št. 200031

140 cm
150 cm

Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 l
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

filtri

Kat. št. 200030

112 cm
122 cm

Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 l
m za jašek
Kompletno s teleskopskim pokrovom
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

ca. 140 kg

90 cm
60 cm

37 cm

ponikalnice

dolžina 244 cm
širina 165 cm

nadzemni rezervoarji

ca. 180 kg

90 cm
60 cm

37 cm

dolžina 244 cm
širina 184 cm

kadi za deževnico/oprema

Kat. št. 200033

177 cm
214 cm

Podzemni rezervoar COLUMBUS 4500 l
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

ca. 260 kg

90 cm
60 cm

37 cm

Kat. št. 200034

Z osebnimi vozili povoznim pokrovom rezervoarja
(stran 12).

213 cm
250 cm

Podzemni rezervoar COLUMBUS 6500 l
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

dolžina 244 cm
širina 222 cm

Podzemni rezervoar COLUMBUS 9000 l komplett
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200035
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greznice za odpadne vode

Kat. št. 200032

158 cm
195 cm

Podzemni rezervoar COLUMBUS 3700 l
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kompletni paket za vrtove z Jet-črpalko
s pohodnim pokrovom rezervoarja
rvoarja
arja
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Prednosti
• Ugoden dostop do izkoriščanja
deževnice na vrtu.
5

• S premično vrtno črpalko Jet.
• Udoben odvzem vode.

3
6

2

Obseg dobave
1

Monolitski podzemni rezervoar serije
CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).

2

Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL®
ali COLUMBUS (stran 6).

3

PE-pokrov z dvojno steno, otroškim
varovalom, travnato zelene barve (stran 6).

4

Košara filtra za namestitev v rezervoar,
gostota sita 0,35 mm (stran 15).

5

Avtomatska vrtna črpalka Jet, 2 leti
garancije (stran 17).

6

Vtičnica za vodo Perfecta z lepo
oblikovanim pokrovom, travnato zelene
barve, vključno z GARDENA® 2-potnim
ventilom, možnost priključka prazne
cevi (stran 17).

7

4

1

7

Sesalni komplet s 7-metr. sesalno cevjo in
protipovratnim ventilom.
poenostavljena predstavitev

Primeren za podtalnico in področje,
kjer je voda v plasteh.

Z osebnimi vozili povozna izvedba
(stran 13).

Možnost kombiniranja s kompletom za ponikanje
(stran 18).

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 3700 litrov
Kat. št. 201112
Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove z Jet-črpalko 1600 litrov
rov

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 4500 litrov

Kat. št. 201110
Kat. št. 201113

Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove z Jet-črpalko 2650 litrov
rov

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 6500 litrov
Kat. št. 201114

Kat.št. 201111
Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 9000 litrovv
Kat. št. 201152

8

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kompletni paket za vrtove Comfort
s pohodnim pokrovom rezervoarja
ervoarja
arja

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

o
obn
d
u
zelo vljanje
upra

Prednosti
• Tako kot vodo tudi tok dovajate
prek vtičnice.
• S potopno in sesalno črpalko z
vgrajenim krmiljenjem črpanja dosežete
visoko udobje upravljanja (samodejni
vklop in izklop črpalke).

3
6
2

Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL®
ali COLUMBUS (stran 6).

3

PE-pokrov z dvojno steno, otroškim
varovalom, travnato zelene barve (str. 6).

4

Košara filtra za namestitev v rezervoar,
gostota sita 0,35 mm (stran 15).

5

Črpalka Combi-Jet 1100, 2 leti
garancije (stran 17).

6

Vtičnica za vodo Perfecta z lepo
oblikovanim pokrovom, travnato zelene
barve, vključno z GARDENA® 2-potnim
ventilom, možnost priključka prazne cevi
(stran 17).
10 m tlačne cevi 1''.

primeren za podtalnico in področje,
kjer je voda v plasteh.

1

7

5

poenostavljena predstavitev

Z osebnimi vozili povozna izvedba
(stran 13).

Možnost kombiniranja s kompletom za
ponikanje (stran 18).

Kompletni paket COLUMBUS za
vrtove Comfort 3700 litrov
Kat. št. 201122
Kompletni paket COLUMBUS za
vrtove Comfort 4500 litrov

kadi za deževnico/oprema

Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove Comfort 1600 litrov
Kat. št. 201120

Kat. št. 201123

Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove Comfort 2650 litrov

Kompletni paket COLUMBUS za
vrtove Comfort 6500 litrov
Kat. št. 201124

Kat. št. 201121
Kompletni paket COLUMBUS za
vrtove Comfort 9000 litrov
Kat. št. 201153
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greznice za odpadne vode

7

4

oprema

2

ponikalnice

Monolitski podzemni rezervoar serije
CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).

nadzemni rezervoarji

1

filtri

Obseg dobave

Kompletni paket za uporabo v hiši Classic
s pohodnim pokrovom rezervoarja
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Prednosti
• Ugoden dostop do deževnice v hiši
in na vrtu (pralni stroj in WC).
• Kvalitetna tehnika črpanja.

Obseg dobave
1

2

3

4
5

Monolitski podzemni rezervoar
serije COLUMBUS (stran 6).
Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
(stran 6).
PE-pokrov z dvojno steno, otroškim
varovalom, travnato zelene barve (stran 6).

3

5

2
6
7

4

9

Dodatni paket s filtrom SUPRA (stran 15).
Dovajanje pitne vode z digitalnim
prikazom napolnjenosti.

6

Hišni vodovod z zaščito pred suhim
tekom, maks. 4,8 bara, maks. 4.800 l/h,
2 leti garancije.

7
8

Stenska konzola za črpalko.
Plavajoč odvzem s protipovratnim
ventilom in cevjo (stran 17).

9

10 m sesalne cevi 1''.

8

poenostavljena predstavitev

Z osebnimi vozili prevozna izvedba (stran 13).

Primeren za podtalnico in področje,
kjer je voda v plasteh (stran 5)..

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Classic 3700 litrov
Kat. št. 201130
Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Classic 4500 litrov
NASVET Prihranek
3
Pri 4 osebah in € 2,50 na m vode
3
in € 3,00 na m stroškov odpadne
vode: ca. € 600 na leto.

Kat. št. 201131

INKLU
S
ISE

Kat. št. 201132

IVE

PRE

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Classic 6500 litrov

LIE
FERUNG

Kompletni paket COLUMBUS
ov
za uporabo v hiši Classic 9000 litrov
Kat. št. 201154
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1

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kompletni paket za uporabo v hiši Premium
o
sam i
a
k
i
t
tehn ponen
a
š
j
m
ove
i ko
Najn osnovn
še 2

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

s pohodnim pokrovom rezervoarja
Prednosti
• Kompletni paket Premium z najnovejšo
tehniko izkoriščanja deževnice.
• Treba je instalirati samo še 2 osnovni
enoti – idealno za samostojno vgradnjo!

Obseg dobave

3

PE-pokrov z dvojno steno, otroškim
varovalom, travnato zelene barve (stran 6).

4

Dodatni paket s filtrom SUPRA (stran 15).

5

Modul za dovajanje pitne vode; nadzira
nivo vode v rezervoarju in po potrebi
samodejno črpa pitno vodo v hišno
omrežje; hitra instalacija zaradi
nameščenega sklopa, 2 leti garancije,
servis po celotni državi (stran 16).

6

Plavajoči odvzem s protipovratnim
ventilom in cevjo (stran 17).

7

10 m tlačne cevi 1''.
Izvedba zidarskih del DN 100 (stran 17).

2
8
4

7

6

1

poenostavljena predstavitev

nadzemni rezervoarji

Z osebnimi vozili povozna izvedba (stran 13).

Primeren za podtalnico in področje,
kjer je voda v plasteh (stran 5).

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 3700 litrov
Kat. št. 201140

kadi za deževnico/oprema

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 4500 litrov
Kat. št. 201141

NASVET Prihranek
Pri 4 osebah in € 2,50 na m3 vode
in € 3,00 na m3 stroškov odpadne
vode: ca. € 600 na leto.

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 6500 litrov

INKLU
S
ISE

Kat. št. 201142

IVE

PRE

8

5

filtri

Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
(stran 6).

oprema

2

3

ponikalnice

Monolitski podzemni rezervoar serije
COLUMBUS (stran 6).

LIE
FERUNG

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 9000 litrov
Kat. št. 201155

11

greznice za odpadne vode

1

Podzemni rezervoar za deževnico GARANTIA®
z osebnimi vozili povozen pokrov rezervoarja
oarja
arja

sna t
o
a
2,2
ečj
Najv menitev
obre

betonska obloga
kot gradbeno delo

Z osebnimi vozili povozen modul
Razred B 125/DIN EN 124
(v kombinaciji s teleskopskim
pokrovom za jašek CRISTALL®
ali COLUMBUS), sestavljen iz
pokrova Ø 69 in okvirja Ø 78
cm iz litine.
poenostavljena predstavitev

Kat. št. 200040

Podzemni rezervoar
CRISTALL® 2650 l
povozen z osebnimi vozili
Kat. št. 200041

Kat. št. 200043
Podzemni rezervoar
COLUMBUS 4500 l
povozen z osebnimi vozili
Kat. št. 200044
Podzemni rezervoar
COLUMBUS 6500 l
povozen z osebnimi vozili
Kat. št. 200045

12

o

nov

• Monolitski podzemni rezervoar z
odprtino pokrova rezervoarja Ø 60 cm
in 1 ustničnim tesnilom DN 100.
• Teleskopski pokrov za jašek
CRISTALL® z možnostjo
nastavljanja/krajšanja od 47 do 95 cm,
Ø 60 cm in 3 ustničnimi tesnili DN 100.

• Z osebnimi vozili prevozen modul
Dodatni paket CRISTALL®
vključno s pokrovom iz litine razreda B več kot 95 % izkoristek vode
125/DIN EN 124. Za mere rezervoarja
glejte stran 7.
Kat. št. 202569
INKLU
ISE

S

IVE

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 3700 l
povozen z osebnimi vozili

Obseg dobave

PRE

Podzemni rezervoar
CRISTALL® 1600 l
povozen z osebnimi vozili

LI E
FERUNG

Obseg dobave

Po potrebi lahko podzemne
rezervoarje CRISTALL® ali
COLUMBUS brez večjih stroškov
preuredite iz vrtnega v hišni
rezervoar (podrobnejše informacije
najdete na strani 15).

• Monolitski podzemni rezervoar z
odprtino pokrova rezervoarja Ø 60 cm
in 4 ustničnimi tesnili DN 100.
• Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
z možnostjo nastavljanja/krajšanja od 22
do 70 cm, Ø 60 cm.
• Z osebnimi vozili prevozen modul,
vključno s pokrovom iz litine razreda B
125/DIN EN 124. Za mere rezervoarja
glejte stran 7.

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 9000 l komplet
povozen z osebnimi vozili

Dodatni paket COLUMBUS
več kot 95 % izkoristek vode

Kat. št. 200046

Kat. št. 202556

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kompletni paketi GARANTIA®

CRISTALL®

LIE
FERUNG

1600 l Kat. št. 201115
2650 l Kat. št. 201116
COLUMBUS
3700 l Kat. št. 201117
4500 l Kat. št. 201118
6500 l Kat. št. 201119
9000 l Kat. št. 201147

Obseg dobave
• Monolitski podzemni rezervoar serije CRISTALL®
ali COLUMBUS.
• Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali
COLUMBUS in z osebnimi vozili prevozen modul.
• Košara filtra, gostota sita 0,35 mm.
• Avtomatska vrtna črpalka Jet, 2 leti garancije
• Vtičnica za vodo Perfecta vključno z GARDENA®
2-potnim ventilom.
• Sesalni komplet s 7 m sesalne cevi in
protipovratnim ventilom.

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Kompletni paket za vrtove z Jet-črpalko

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

s pokrovom rezervoarja, povoznim z osebnimi vozili

2650 l Kat. št. 201126
COLUMBUS
3700 l Kat. št. 201127
4500 l Kat. št. 201128
6500 l Kat. št. 201129
9000 l Kat. št. 201148

filtri

Obseg dobave
• Monolitski podzemni rezervoar serije CRISTALL®
ali COLUMBUS.
• Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali
COLUMBUS in z osebnimi vozili prevozen modul.
• Košara filtra, gostota sita 0,35 mm.
• Črpalka Combi-Jet 1100, 2 leti garancije.
• Vtičnica za vodo Perfecta vključno z GARDENA®
2-potnim ventilom.
• 10 m tlačne cevi 1''.

COLUMBUS

ponikalnice

Kompletni paket za uporabo v hiši Classic

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

poenostavljena predstavitev

LIE
FERUNG

3700 l Kat. št. 201133
4500 l Kat. št. 201134
6500 l Kat. št. 201135
9000 l Kat. št. 201136

Obseg dobave
• Monolitski podzemni rezervoar serije COLUMBUS.
• Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS in z
osebnimi vozili povozen modul.
• Podzemni rezervoar – dodatni paket SUPRA.
• Dovajanje pitne vode z digitalnim prikazom napolnjenosti.
• Hišni vodovod z zaščito pred suhim tekom,
maks. 4,8 bare, maks. 4.800 l/h, 2 leti garancije.
• Stenska konzola za črpalko.
• Plavajoči odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo.
• 10 m sesalne cevi 1''.

COLUMBUS
3700 l Kat. št. 201143
4500 l Kat. št. 201144
6500 l Kat. št. 201145
9000 l Kat. št. 201146

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

poenostavljena predstavitev

Kompletni paket za uporabo v hiši Premium

LIE
FERUNG

oprema

1600 l Kat. št. 201125

Obseg dobave
• Monolitski podzemni rezervoar serije COLUMBUS.
• Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS in z
osebnimi vozili povozen modul.
• Podzemni rezervoar – dodatni paket SUPRA.
• Modul za dovajanje pitne vode, 2 leti garancije,
servis po vsej državi.
• Plavajoči odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo.
• 10 m sesalne cevi 1''.
• Izvedba zidarskih del DN 100.

poenostavljena predstavitev
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nadzemni rezervoarji

LIE
FERUNG

kadi za deževnico/oprema

CRISTALL®

greznice za odpadne vode

Kompletni paket za vrtove Comfort

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

poenostavljena predstavitev

Filtri SUPRA

Notranji filter SUPRA
Samočistilni filter z vstavkom iz legiranega
nega
jekla za instalacijo v rezervoar. Samo 8 cm
kom
višinske razlike med dotokom in odtokom
o
(kanal), z zelo gostimi zankami za fino
filtracijo (0,35 mm). Površina strehe
maks. 350 m2, z malo vzdrževanja.
Več kot 95 % izkoristek vode.
Priključki DN 100.
Filter Supra dotok
z upognjenim odtokom.

Podrobnejše informacije
o vgradnji najdete na strani 4.

Kat. št. 202557

Samočistilni in več
kot 95 % izkoristek vode.

o

nov

odtok do
kanala

dotok do rezervoarja

Zunanji
Zu
unan
nji filter SUPRA
Filter
te SU
SUPRA
z ravnim odtokom
Kat.
K
t št.
št 202559

Samočistilni filter z vstavkom iz legiranega jekla
za instalacijo v zemljo pred rezervoar. Samo
1 cm višinske razlike med dotokom in
odtokom (kanal). Brezstopenjska globina
vgradnje od 48,5–97 cm s teleskopskim
pokrovom za jašek, z gostimi zankami za fino
filtracijo (0,35 mm), površina strehe
maks. 350 m2, z malo vzdrževanja.

Več kot 95 % izkoristka vode
Priključki DN 100
Kat. št. 202558

14

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Podzemni rezervoar – dodatni paket,
sestavljen iz:

Dodatni paket COLUMBUS
več kot 95 % izkoristek vode
1

samočistilnega filtra SUPRA z vstavkom iz
legiranega jekla; več kot 95 % izkoristek vode
in samo 8 cm višinske razlike (dodatni paket
CRISTALL® 1 cm), gostota sita 0,35 mm,
priključki DN 100.

2

dušilnega dotočnega lonca.
pretočnega sifona z zaščito pred malimi živalmi.
patentirane manšete za hitro montažo.

Kat. št. 202556

Dodatni paket CRISTALL®
o

2

nov

3
4

filtri

več kot 95 % izkoristek vode
(sliko najdete na strani 6))
Kat. št. 202569

Kat. št. 202044

Za namestitev v pokrov rezervoarja.
Goste zanke za fino filtracijo (0,35 mm),
primeren za uporabo v hiši. Idealen za
dodatno opremo obstoječih naprav. Nastavljiva
traverza od 57-69 cm.

oprema

Košara filtra
100 % izkoristek vode

ponikalnice

Mere: Ø 41 cm, višina 17,5 cm.
Potrebno je redno vzdrževanje.

Zemeljski fini filter
100 % izkoristek vode
Priključki DN 100/DN 150
Kat. št. 340002

Košara filtra
100 % izkoristek vode
Priključki DN 100
Kat. št. 340003

Deževnico temeljito očisti umazanije. Z veliko
snemljivo sitasto košaro, vključno z ročajem za
dvigovanje. Goste zanke za fino filtracijo (0,35 mm).
Primeren za uporabo v hiši ali kot predfilter za
ponikalnice in naprave za bajerje. Površina strehe
maks. 300 m2, višina 80 cm, možnost krajšanja
do 55 cm, vsakokrat za 12,5 cm.
Potrebno je redno vzdrževanje.

nadzemni rezervoarji

3

kadi za deževnico/oprema

1

Za pritlično vgradnjo pred cisterno. Primeren za
zalivanje vrtov ali kot predfilter za ponikalnico ali
napravo za bajerje.
Priključek: DN 100.
Mere: Ø 57 cm, višina 33 cm.
Potrebno je redno vzdrževanje.

15

greznice za odpadne vode

4

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Filtri

Modul za dovajanje pitne vode

Kompletno instalirana sistemska centrala,
ki samodejno prevzame celotno krmiljenje
naprave za izkoriščanje deževnice. Idealen
za samostojno montažo.

1

Zasilni pretok DN 70.

2

3-potni preklopni ventil, krmiljen s
plavajočim stikalom (z 20 m priključnega
kabla), dovajanje pitne vode na
uporabniška mesta.

Naprava je že tovarniško pripravljena,
s čimer privarčujete čas in stroške
instalacije.

3

Vgrajena posoda za dovajanje pitne
vode, volumen ca. 20 litrov.

4

Črpalka je nameščena na posebni
konzoli iz legiranega jekla.

5

Zmogljiva, posebej tiha centrifugalna
črpalka s stikalnim avtomatom.
Potrebna višina: 38 m = 3,8 bare.
Potreben volumen: 3600 l/h.
Zmogljivost motorja: 0,66 KW.
Dolžina/višina črpanja: 12 / 3 m.

6

Plavajoči ventil pri prazni posodi za
dovajanje po potrebi iz vodovodnega
omrežja črpa pitno vodo.

Črpalka deževnico dovaja neposredno
uporabnikom (npr. WC).

Pri praznem rezervoarju se prek
vgrajene posode za dovajanje pitne
vode črpa neposredno do uporabniških
mest. Posoda za dovajanje s
ca. 20 l volumna se samodejno
napolni s pomočjo plavajočega ventila.

8

IN
za D

198

re

Ust

1

6

Visoka zanesljivost delovanja.
Hitra montaža in lep obešalnik
iz legiranega jekla (brez slike).
D x Š x V = 61, 5 cm x 40 cm x 60 cm.

2

l za dovajanje pitne vode
Kat. št. 202040
5

3

4
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podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Izvedba zidarskih del

Plavajoči odvzem

Kot pretok rezervoarja.
S sifonom in poševnim
robom – z efektom sesanja
poskrbi za odvod plavajočega
sloja. Vključno z zaščito pred
malimi živalmi iz legiranega
jekla.

Možnosti izvedbe za 1 sesalno
cev in 1 senzorski kabel.
Uporabite samo pri vodi, ki
ne izvaja pritiska. DN 100.

Vodo odvzame malo pod
površino – v nabolj čistem območju.
S plavajočo kroglo, finim filtrom,
protipovratnim ventilom in sesalno
cevjo, dolžine 2,40 m.

Kat. št. 202060

Kat. št. 331004

Kat. št. 331002

Kat. št. 333016

Vrtni sesalni komplet

Komplet za označevanje

Dovajanje pitne vode

Za označevanje napeljav zdeževnico, 5-delni.

Ob suši samodejno dovaja
apitno vodo v prazen rezervoar.
Z vgrajenim prikazom
napolnjenosti in zaščito pred
suhim tekom. Vključno z 20
0- m
kabla, senzoriko in omrežnim
priključkom.
Po DIN 1988.

Prikaz napolnjenosti

Sesalna napeljava s filtrom
in protipovratnim ventilom,
dolžine 4 m. Primeren samo
za uporabo na vrtu.

oprema

Pretočni sifon

Za udoben odvzem deževnice
na vrtu. Za črpalko Jet in
Combi-Jet, vključno z
GARDENA® 2-potnim
ventilom in priključkom za
cev 1''.

Kat. št. 202038

Črpalka za vrtove Jet
Avtomatska črpalka Jet.
Moč motorja 0,7 KW,
maks. potrebna višina 40 m,
maks. tlak 4,0 bare, maks.
potrebna količina 3000 l/h,
maks. višina črpanja 8 m,
maks, dolžina črpanja 15 m.

kadi za deževnico/oprema

Kat. št. 202039

Potopna in sesalna črpalka
Combi-Jet 1100 z
vgrajenim stikalnim avtomatom
Moč motorja 1,1 KW, maks.
potrebna višina 44 m, maks,
tlak 4,4 bare, maks. potrebna
količina 2700 l/h, maks. višina
črpanja 7 m, maks.
dolžina črpanja 12 m.

Kat. št. 202011
Kat. št. 354014
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greznice za odpadne vode

Kat. št. 330122
Kat. št. 355012

Prikazuje napolnjenost rezervoarja.
Obseg dobave: aparat za prikazovanje,
20 m kabla do rezervoarja, senzorika,
omrežni priključek, navodila za vgradnjo.

nadzemni rezervoarji

ponikalnice

Vtičnica za vodo Perfecta

filtri

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Oprema

Ponikanje deževnice
na
vek e
a
d
e
n
ranit e površi
h
i
r
P
dan
pozi

Ponazoritev katastrofe poplav:
Decentralno ponikanje deževnice postaja
vedno pomembnejše. Mesta in občine
višajo davke zaradi padavin in pri novogradnjah zahtevajo decentralne ponikalnice.
Ponikalni tuneli GARANTIA® so idealna
rešitev za samostojno vgradnjo, ker jih lahko
instalirate brez težkih aparatov.
Ponikalni tunel GARANTIA® ima trikrat večji
volumen kot običajni gramozni izkop ali 36
m drenažne cevi DN 100. Sistem iz dveh ali
več modulov tunela in dveh zaključnih plošč
lahko poljubno dimenzionirate. Položite jih v
vrsto.

Brezplačna banka podatkov o subvencijah
na spletni strani www.garantia.de
poenostavljena predstavitev

Ponikalni tunel Zaključna plošča za ponikalni tunel
300 povozen
z osebnimi vozili

komplet/par

Kat. št. 230010

Kat. št. 231004

• Priključki nadzornega jaška DN 100 in DN 200.

Kompleti ponikalnih tunelov
povozni z osebnimi vozili,
vključno z 2 zaključnima ploščama,
odzračevalnim zaključkom in Geotextilom
300 litrov
Mere v cm:
122 x 80 x 51

600 litrov
Mere v cm:
238 x 80 x 51

900 litrov
Mere v cm:
354 x 80 x 51

Kat. št. 230023

Kat. št. 230020

Kat. št. 230024

1200 litrov
Mere v cm:
470 x 80 x 51

1800 litrov
Mere v cm:
702 x 80 x 51

Kat. št. 230021

Kat. št. 230022

• Odprta celotna talna površina
za dober učinek ponikanja.

Potrebno dimenzioniranje po ATV-DVWK-A 138. Vrednosti pri 150 l/ha/sek.:
Vrsta tal/Kt-vrednost

Priključna površina v m2

150 m 2

Gramoz/10-3

število ponikalnih tunelov

4

7

Srednji pesek/10-4

število ponikalnih tunelov

8

15

število ponikalnih tunelov

14

27

število ponikalnih tunelov

18

35

Mivka/10-5

18

• Velik učinek ponikanja
s stranskimi lamelami.

Prašnat, fini pesek/10

-6

300 m 2

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

… in zadrževanje deževnice

• Visok učinek ponikanja zaradi
3-dimenzionalne pretočnosti.
• Poljubna razširitev. Za eno ali
večdružinske hiše in obrtne cone.
tažo • Idealen za samostojno montažo
samo 11 kg teže.
av
• 100 % volumen akumuliranja
nasprotju s 30 % pri običajnii drenaž
drenaži
ži
z gramozom.

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Prednosti

7m
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filtri

stimi
NASVET V pokrajinah s pogostimi

Slika prikazuje ponikalni tunel 300
z 2 zaključnima ploščama.

Tehnični podatki ponikalnega tunela
Nominalni volumen:
Neto volumen:

300 l
100 %

Možnost obremenitve:

povozen z osebnimi vozili
(maks. 3,5 t/m2) pri 50 cm
prekritju z zemljo, maks.
prekritje z zemljo 2 m
PP za recikliranje,
nevtralen v podtalnici
122 x 80 x 51 cm
11 kg
čelna stran zgoraj: DN 100,
150, 200 in 300
čelna stran spodaj: DN 100

Kat. št. 200201
nadzemni rezervoarji

Mere (DxŠxV):
Teža: ca.
Priključki:

Ponikalni jašek Herkules

Koprena za filter
Kat. št. 369015
poenostavljena predstavitev

Opis in mere najdete na strani 20.
kadi za deževnico/oprema

Material:

Herkules ponikalni jašek 1600 litrov

ponikalnice

Prevozen z osebnimi vozilili
pri prekritju z zemljo > 50 cm.

oprema

močnimi padavinamii oz.
o
pri zgradbah z veliko
stopnjo pretoka je
nje
priporočljivo polaganje
sistema z oblogo iz
ga
gramoza do zgornjega
dela lamel.

… Oprema
Geotextil za ponikalni tunel
Velikost 150 x 250 cm

Geotextil za ponikalni tunel
na metre, širina koluta 5 m

Odzračevalni priključek
DN 100

Pokrov za Herkules rezervoarje
Podzemni fini filter
s teleskopskim zaključkom
(1 m dolžine, možnost krajšanja) 100 % izkoristek vode

Kat.. št. 231002

Kat. št. 369017

Kat. št. 322026

Kat. št. 340002
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greznice za odpadne vode

Kat. št. 231006

Herkules-Tank®
za nad- in podzemno montažo
REG

UX
E

LTERTIPP!
FI

Seite30
EN
DIEB DE L

Rezervoar za zbiranje deževnice.
Rezervoar Herkules® lahko uporabite
nad zemljo ali pod njo.
Volumen lahko poljubno razširite.
Evropski patent 0870877
ZDA patent 5878907

00f
0.0 ac

h

5

Europa

0870877
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w äh r
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Pat ent

Rezervoar
HerkulesR
1600 litrov

Rezervoar
HerkulesR
komplet 3200 litrov

(možnost podaljšanja)

Sestavljen iz 2 rezervoarjev in
kompleta za razširitev DN 100

Kat. št. 320001

Kat. št. 211001

Rezervoar HerkulesR
komplet 4800 litrov
Sestavljen iz 3 rezervoarjev in
kompleta za razširitev DN 100

Kat. št. 211002

Tehnični podatki
Volumen litri
Ø cm
Višina cm
Teža kg

1600
135
160
60

Nadzemna postavitev
po 2 x DN 70,
2 x DN 100 in
2 x DN 200,
za običajne trgovske
cevi HT/KG

Rezervoar ni povozen.
Nadzemna postavitev
Rezervoar Herkules® lahko postavite v
kleti (prilega se vsakim navadnim vratom
od 80 cm dalje) ali na vrtu.
Pri nevarnosti zmrzali je treba rezervoar
na vrtu izprazniti!
Podzemna postavitev
Z uporabo podporne cevi in pokrova rezervoarja
s teleskopskim zapiralom lahko rezervoar
Herkules® vgradite tudi pod zemljo.
Rezervoar lahko vgradite do zgornjega dela v
podtalnico in ga tudi poljubno razširite.
Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Herkules vsestranski rezervoar ...
3-kratno uporaben!
...z možnostjo poljubne razširitve
1 na vrtu

2 pod zemljo
3 v kleti
poenostavljena predstavitev

Prednosti rezervoarja Herkules in Top
Udoben transport
Vsaka polovica rezervoarja tehta po ca.15/ 30 kg, kar omogoča udoben
transport in enostavno vgradnjo. Posamezne dele lahko prenesete skozi
vsaka vrata
(od 80 cm
dalje).

20

Trajno tesnjenje
Patentirano hitro spajanje
Trajno tesnjenje zaradi solidnih
Obe polovici rezervoarja povežete
profilnih tesnil (v prerezu rdeče).
brez vijakov, s hitrimi spojniki v nekaj
Profilno tesnilo
minutah.
je bilo testirano
Demontaža je
v laboratoriju in
mogoča
je izkazalo
kadarkoli.
življenjsko dobo
Spajanje in
daleč nad 25 let.
način izdelave
je testirano po
TÜV.

Erdtank/Komplettpakete
begehbar

Rezervoar TopR,
nadzemna postavitev

UX
E

REG

Erdtank/Komplettpakete
PKW-befahrbar

LTERTIPP!
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Seite30
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Rezervoar za
zbiranje deževnice.

Filtertechnik

h

2

• Cenovno ugodna rešitev za
nadzemno izkoriščanje deževnice.
• Zelo stabilen, rezervoar je statično
• izračunan.
• Patentiran v Evropi in ZDA.
• Možnost poljubne razširitve.
• Odporen proti UV in možnost 100
% recikliranja. Pri nevarnosti zmrzali
00f
je rezervoar treba izprazniti!
0.0 ac
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Kat. št. 504040

Rezervoar ni povozen.

Dodatna oprema za rezervoarja Herkules in Top
Komplet za razširitev, sestavljen iz 2 kosov posebnega tesnila, ki se takoj prilagodi.
Trajna tesnitev tudi pri možnih premikih zemlje.
Komplet za razširitev DN 70 za rezervoar Herkules® (brez lukenj)
Komplet za razširitev DN 100 za rezervoar Herkules® (brez lukenj)
Komplet za razširitev DN 70 za rezervoar Top (brez lukenj)

Izpustna pipa iz plastike
v barvi medenine,
velikost 3/4˝

Kat. št. 202029
Kat. št. 202028
Kat. št. 322010

Izpustna pipa iz medenine
S privitjem rezervoarja
velikosti 3/4˝

Kat. št. 330044

Priključne cevi: običajne kanalizacijske cevi DN 70 ali DN 100 kot gradbeno delo!
Kat. št. 202002
Kat. št. 202003

Pokrov za rezervoar DN 200 s teleskopskim zaključkom (1 m dolžine, možnost krajšanja)
Kat. št. 322026
Oporna cev za podzemno montažo
Kat. št. 322014
Sesalna garnitura brez cevi (plavajoča)
Kat. št. 330054

Prozorna cev za
odvzem 3/4˝ s pipo NW 18,
dolžine 2, 15 m

Regentonnen/Zubehör

Z luknjami za vpijanje DN 70
Z luknjami za vpijanje DN 100

Kat. št. 330086

Enostavna montaža rezervoarja Herkules in Top
Vstavite tesnilo.

Namestite patentno
povezavo.

Instalirajte rezervoar.

Versickerung

Nastavki
po 2 x DN 70, 2 x DN 100
in 1 x DN 200,
za običajne trgovske
cevi HT/KG

Oberirdische Tanks

Kat. št. 323001

Tehnični podatki
Volumen litri 1300
Ø cm
118
Višina cm 156
30
Teža kg

Možnost povečanja
volumna.
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Abwasser-Sammelgruben

Rezervoar
TopR 1300 litrov

Stebričasti rezervoar in stebričasti stenski rezervoar,
nadzemni

Stebričasti rezervoar za zbiranje deževnice
na vrtu 330/500/1000 in 2000 litrov
• Velik volumen akumulacije
ob majhni porabi prostora!
• Rezervoar je ličen, potrebuje
malo prostora in je izjemno stabilen.
• Na voljo so pritrdilna ušesca kot varovalo
pred prevrnitvijo in dotočno tesnilo DN 50.
• Dotočna odprtina (Ø 5,8 cm)
kot gradbeno delo.
• Odvzem vode je prek iztočne
pipe ali prozorne cevi (dodatna oprema),
ki služi tudi za prikaz stanja polnosti,
enostaven.
• 2 navojna priključka sta oblikovana
serijsko. Za montažo iztočne pipe
in zimsko praznjenje vrtanje
ni potrebno.
• Ob nevarnosti zmrzali
rezervoar izpraznite!

Stebričast stenski
rezervoar 550 litrov
• Rezervoar za zbiranje deževnice v
obliki polovičnega stebričastega rezervoarja
• Izvedba, ki izjemno prihrani
prostor – rezervoar je globok
samo 51,5 cm.

Shema priključka
odvzemnika deževnice de luxe.

2 navojna priključka sta
oblikovana serijsko. Enostavna montaža!
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podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni
podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili
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stebričasti stenski rezervoar

LTERTIPP!
FI

oprema

LI E
FERUNG

Slika prikazuje stebričasti
rezervoar z medeninasto
izpustno pipo (oprema).

1000 l

500 l

Stebričasti rezervoar

550 l

Ø maks. (cm)

Višina (cm)

Ø odprtina
pokrova (cm)

Teža (kg)

Peščena
kat. št.

330

59

161

20

14

326530

Kamnito siva
Temno zelena kat. št.
kat.št.
326531

-

500

73

193

20

25

326510

326512

-

1000

91

222

20

44

326505

326506

326503

2000

128

223

20

75

326540

-

-

nadzemni rezervoarji

Vsebina (liter)

ponikalnice

330 l

Stebričasti stenski rezervoar
Vsebina (liter) Širina (cm) Globina (cm) Višina (cm)
52

212

20

35

Peščena
kat. št.
326521

Kamnito siva
kat.št.

Temno zelena kat. št.

326520

326525
kadi za deževnico/oprema

88

Teža (kg)

O

NOV

Iztočna pipa iz plastike
za stebričast rezervoar, v barvi
medenine, velikost 3/4˝

Medeninasta iztočna pipa
za stebričast rezervoar
Univerzalna iztočna pipa, velikost 3/4˝

Prozorna cev za stebričasti rezervoar
za odvzem 3/4˝ s pipo NW 18,
dolžina 2, 15 m

Kat. št. 504040

Kat. št. 220011

Kat. št. 220010
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greznice za odpadne vode

550

Ø odprtina
pokrova (cm)

Amfora za zbiranje deževnice
nadzemna postavitev

Amfora za zbiranje deževnice
na vrtu 300/500 litrov
• Ličen in lepo oblikovan zbiralnik
deževnice na vrtu.
• Velik volumen shranjevanja, vendar za
postavitev potrebuje le malo prostora.
• Enostavna montaža iztočne pipe ali prozorne
cevi (dodatna oprema) zaradi navojnih nastavkov.
• Priložena so pritrdilna ušesca kot varovalo
pred prevrnitvijo.
• Vsebuje dotočno tesnilo DN 50.
• Luknjanje ni potrebno – serijsko dotočna
odprtina s tesnilom in 2 navojna priključka.
• Ob nevarnosti zmrzali rezervoar izpraznite!

Shema priključka odvzemnika
deževnice de luxe.

2 navojna priključka sta oblikovana serijsko.
Enostavna montaža!
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podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni
podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili
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oprema

LI E
FERUNG

Slika prikazuje amforo za
zbiranje deževnice z
medeninasto iztočno pipo
(oprema).

ponikalnice

500 l

O

NOV

500 l

300 l

nadzemni rezervoarji

300 l

Amfora za zbiranje deževnice
Barva
lončevine kat. št.

Peščena kat. št.

12

211701

211703

17

211702

211704

Višina (cm)

Ø odprtina
pokrova (cm)

Teža (kg)

300

70

130

18

500

80

150

18

NEU
Iztočna pipa iz plastike
za amforo za zbiranje deževnice,
v barvi medenine, velikost 3/4˝

Medeninasta iztočna pipa
za amforo za zbiranje deževnice
Univerzalna iztočna pipa, velikost 3/4˝

Prozorna cev za amforo
za zbiranje deževnice
za odvzem 3/4˝ s pipo NW 18,
dolžina 2,15 m

Kat. št. 504040

Kat. št. 220011

Kat. št. 220010
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greznice za odpadne vode

kadi za deževnico/oprema

Ø maks. (cm)

Vsebina (liter)

Vrtni rezervoar
REG

PRE

Seite30
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INKLU
S
ISE

IVE

Vrtni rezervoar 500/750/1000 litrov
in komplet 2000 litrov
Brezšivno izdelan rezervoar za
zbiranje deževnice na vrtu ali v kleti.
Velikost lahko poljubno razširite.
Zavarovan pokrov pred otroki
omogoča udobno čiščenje. Prozorna
cev je hkrati tudi prikaz stanja
polnosti.
Ob nevarnosti zmrzali rezervoar
izpraznite!

UX
E

LTERTIPP!
FI

LI E
FERUNG

Slika prikazuje 750 l rezervoar.

O

NOV

NEU
750 l

2000 l komplet*
1000 l

500 l

Vrtni rezervoar
Vsebina (litri)

Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Kat.. št.

500

88

72

108

380

20

326022

750

88

72

161

380

30

326010

1000

105

77

174

380

43

326011

2000 Set*

105

77

174

380

86

326015

* Komplet je sestavljen iz 2 x 1000-lit. rezervoarja, vključno s povezovalnim kompletom.
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Ø odprtina
pokrova (mm) Teža (kg)

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kat. št. 504011

Pretočno cevno koleno
s priključkom za cev
Velikost R 1 1/4˝

Montagehinweis

Velikost

Kat. št.

R 3/4”

504017

R 3/4” z luknjami

504018

R 1 1/4“

330031

R 2“

330040

kadi za deževnico/oprema

Kat. št. 330041
Velikost R 2˝
Kat. št. 330043

Varovalo za otroke in
pred vetrom za pokrov
za kad za deževnico
(za ponovno uporabo)
Kat. št. 504016
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greznice za odpadne vode

Sestavljen iz dveh opornih cevi z zaporno
matico in cevjo 25 cm.

nadzemni rezervoarji

Univerzalna iztočna
pipa za kad za deževnico
s tesnilom in zaporno
matico R 3/4˝

Povezovalni komplet za
kadi za deževnico

ponikalnice

oprema

filtri

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Kadi za deževnico + oprema

Okrogle kadi za deževnico
LTERTIPP!
FI

Kadi za deževnico 210, 310 in 510 litrov

T

Seite31
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• Visoka stabilnost zaradi nove konstrukcije dna
posode in dvojnega roba.
• Enostavna montaža iztočne pipe s pripravljeno
površino za montažo in sliko za lažje vrtanje.
• Vključno z iztočno pipo in pokrovom.
• Podstavek kot opcija.
• Ob nevarnosti zmrzali posodo izpraznite!

Varovalo pred vetrom
Pokrov se enostavno
zaskoči v kad.

Okrepljen rob
Visoka stabilnost zaradi
krožnega okrepljenega roba.

Okrepljena tla
Najboljša stabilnost zaradi
robustne konstrukcije tal in dvojnega roba.

Slika prikazuje kad za deževnico 310 l s podstavkom (oprema).

Okrogla kad za deževnico
Vsebina (l)

Višina (cm)

Ø (cm)

Teža (kg)

Kat. št.

210

80

77

5

500212

310

94

80

7

500213

510

110

100

12

500214

Opremo za kadi za deževnico
najdete na strani 27.

Okrogel pokrov za kad za deževnico
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Vsebina (l)

Višina (cm)

Kat. št.

210

33

502001

310

33

502002

510

33

502003

Pokrov za kad za deževnico
Za okrogle in oglate kadi za deževnico.
Za udoben odvzem vode iz iztočne pipe v
kanglico za zalivanje.

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Kadi za deževnico oglate
LTERTIPP!
FI

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

T

F

Seite31
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Kad za deževnico, oglata
S pokrovom in iztočno pipo. Dobavljiva v velikostih
203 , 300 in 520 l vsebine.

Kad za deževnico, oglata
Volumen (l) Širina (cm) Višina (cm)

Teža (kg)

Kat.št.

70

82

5

501205

300

80

91

8

501206

520

80

93

13

501207

oprema

filtri

203

Pokrov za kad za deževnico
Za okrogle in oglate kadi za deževnico.
Za udoben odvzem vode iz iztočne pipe v kanglico za zalivanje.

Slika s pokrovom kadi za deževnico (oprema)

Vsebina (l)

Višina (cm)

ponikalnice

Oglat pokrov za kad za deževnico
Kat. št.

33

502001

33

502004

520

33

502005

Kad za deževnico, oglata
Močne stene, robustna, težka izvedba.
Dobavljiva v velikostih 210 , 400 in 650 l vsebine.

Kad za deževnico, oglata – težka izvedba
Vsebina (l) Dolžina (cm) Širina (cm) Višina (cm) Teža (kg) Kat. št.
210

81

63

69

12

501201

400

96

75

84

23

501202

650

126

100

87

32

501203

Komplet s pokrovom in iztočno pipo
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greznice za odpadne vode

kadi za deževnico/oprema

nadzemni rezervoarji

203
300

Filtri za žlebove

Filter Regendieb de luxe
poletni proces
p

zimski proces

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samočistilni filter za žleb, zahteva minimalno vzdrževanje.
Visok izkoristek vode (ca. 90 %).
S funkcijo zaustavitve pretoka.
Vključno redukcije za vgradnjo v žleb DN 70-DN 100.
Enostaven preklop s poletnega na zimsko obratovanje.
Jekleni nerjavni fini filter.
Stranski odtok DN 70.
Višina ca. 30 cm.
Ø ca. 17 cm.

2
Za maks. površino strehe do100
m2

90 %

Filter Regendieb
de luxe
Siv: kat. št. 344104
Rjav: kat. št. 344105

vključno z
redukcijo DN 50 in R 1 1/4''
10 %

Filter Regendieb
•
•
•
•
•

Samočistilni filter za žleb s funkcijo zaustavitve pretoka.
Visok izkoristek vode (ca. 90 %).
Patentiran sistem filtriranja.
Za žlebove DN 70 do DN 100.
Stranski odtok DN 70.

Za maks. površino strehe do 80 m2.
90%

zaustavitev pretoka

10 %
vključno z
redukcijo DN 50 in R 1 1/4''

30

komplet za priključek na kad

Fd
OFilter
d
Regendieb

Komplet za priključek na kad

Siv: kat. št
št. 343011
Rjav: kat. št. 343010

Siv: kat. št. 343500
(cev in privitje)

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni
podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

Odstranjevalec listja

filtri

• Odstranjuje listje in večjo
umazanijo stransko iz ohišja žlebovi za deževnico
se ne mašijo več.
• Za vse velikosti žlebovi DN 70-DN 100
(priložena redukcija).
• Idealen pri močnejšem odpadanju listja.
• Uporaba kot predfilter pri večjih
količinah nesnage.
• Samočistilni, potrebno minimalno vzdrževanje.
• Enostaven odvzem sita brez razdiranja filtra.

Odstranjevalec listja
oprema

Siv: kat. št. 346013
Rjav: kat. št. 346011

Avtomat za polnjenje z zaustavitvijo pretoka
Za žlebove DN 100.
Stranski odtok 3/4'', s cevjo in privitjem.
S sitom kot odstranjevalcem listja.
Preprečuje izlitje polne kadi za deževnico.
Enostaven preklop s poletnega na zimsko obratovanje.
Priporočen za površino strehe do ca. 50 m2.

ponikalnice

•
•
•
•
•

Avtomat za polnjenje de luxe z zaustavitvijo pretoka
• Kot avtomat za polnjenje.
• Za velikosti žlebov DN 100.
• Stranski odtok 1''.

Avtomat za polnjenje Avtomat za polnjenje
de luxe
Siv: kat. št. 503011
Rjav: kat. št.503010

Siv: kat. št. 503015
Rjav: kat. št.503014
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greznice za odpadne vode

kadi za deževnico/oprema

2
Priporočen za površino strehe do ca. 80
m 2.

nadzemni rezervoarji

Priporočen za površino strehe do ca. 50 m2.

Zbiralne greznice za fekalije
od 1600 litrov dalje
Monolitske
zbiralne greznice
Prednosti
•
•
•
•
•

Izdelava v enem kosu brez šivov.
Stabilna izvedba.
Lahka vgradnja zaradi majhne lastne teže.
Možnost poljubne razširitve.
Rezervoar lahko po čiščenju uporabite tudi
za zbiranje deževnice.

prezračevanje
dotok

82
60

178
141

37

prezračevanje skozi
streho z odzračevalnim
zaključkom

245

KG-cevi kot gradbeno delo

Mere v cm

INKLU
S
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PRE

Mere: Zbiralna greznica 3500 l*

LIE
FERUNG

poenostavljena predstavitev

Slika prikazuje zbiralno greznico 3500 l.

Zbiralna greznica* CRISTALL® 1600 l
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek in
PE-pokrovom

Zbiralna greznica* COLUMBUS 3700 l,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom

Kat. št. 102030

Kat. št. 102032

Zbiralna greznica* CRISTALL® 2650 l
vključno s teleskopskim pokrovom za
jašek in PE-pokrovom

Zbiralna greznica* COLUMBUS 4500 l,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom
Kat. št. 102033

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

Zbiralna greznica 3500 l vključno s
PE-pokroom
Atest DIBt št. Z-40.24-215

LIE
FERUNG

INKLU
S
ISE

IVE

PRE

Kat. št. 102031

LIE
FERUNG

Kat. št. 102011

Zbiralna greznica* COLUMBUS 6500 l,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom
Kat. št. 102034

* Mere zbiralnih greznic CRISTALL® in COLUMBUS najdete na strani 7.

...Oprema
Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
za zbiralno greznico 3500 l
Možnost nastavljanja/krajšanja
od 22 do 70 cm, Ø 60 cm
Kat. št. 202057
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Nadzor polnosti greznice
Kat. št. 351017

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, pohodni

Zbiralna greznica za fekalije Herkules

podzemni rezervoar/kompletni
paketi, prevozni z osebnimi vozili

od 1600 litrov dalje, stabilna v podtalnici
Cenovno ugodna rešitev
za majhne vrtove
Prednosti

prezračevanje

78

Uporabite oporno cev,
priložena obsegu dobave.

Mere v cm

KG-cevi kot gradbeno delo
poenostavljena predstavitev

NASVET Zbiralne greznice z atestom DIBt so potrebne npr. v Berlinu! V drugih pokrajinah
prav tako priporočamo uporabo zbiralne greznice z atestom DIBt. Le tako namreč
dolgoročno zavarujete svojo investicijo. O krajevnih zahtevah se pozanimajte pri
pristojnih uradih.

Slika prikazuje paket 3200 l.
Zbiralna greznica za fekalije Herkules
1600 litrov, zelena, vključno z oporno
cevjo

Kat. št. 100001
Zbiralna greznica za fekalije Herkules
3200 litrov, zelena, vključno z oporno
cevjo

PREDNOSTI

Kat. št. 100002
Atest za način izdelave
TÜV.

Hitra montaža rezervoarja s
profilnim tesnilom.

Zbiralna greznica za fekalije Herkules
1600 litrov, črna, vključno z oporno
cevjo
Atest DIBt št. Z-40.24-217

Kat. št. 100010
Rezervoar lahko vgradite v
podtalnico do zgornjega
roba.

Enostavna instalacija: rezervoar
se prilega 80 cm vratom in vsaka
polovica lupine tehta samo 30 kg.

Zbiralna greznica za fekalije Herkules
3200litrov, črna, vključno z oporno
cevjo
Atest DIBt št. Z-40.24-217

Kat. št. 100011

ponikalnice

156

Rezervoar ni prevozen.

najmanj 600 mm razmaka

nadzemni rezervoarji

14,5

oprema

prezračevanje skozi
streho z odzračevalnim
zaključkom

7,5 11

filtri

dotok

kadi za deževnico/oprema

131,5
20

DN 200 Dom

maks. stanje podtalnice

• Atest za način izdelave TÜV.
• Rezervoar lahko vgradite v podtalnico
do zgornjega roba.
• Enostavna instalacija: rezervoar se
prilega 80-cent. vratom in vsaka polovica
lupine tehta samo 30 kg.
• Hitra montaža rezervoarja s profilnim
tesnilom.

Pokrov rezervoarja
DN 200 s teleskopskim
zaključkom

Odzračevalni zaključek
DN 100

(1 m dolžine, možnost krajšanja)

Kat. št. 322026

Kat. št. 369017
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greznice za odpadne vode

...Oprema

GARANTIA® - kvalitetni izdelki
za hišo in vrt

Garancijski pogoji:
Garancijski pogoji, ki so navedeni v tem
prospektu, se nanašajo samo na
podzemne 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.
Navodila za vgradnjo so priložena in jih
lahko naročite že pred nakupom.
Navodila za vgradnjo najdete tudi na
spletni strani
www.cistilnenaprave-dezevnica.si ali jih
naročite po telefonu.
Prosimo, upoštevajte:
Ob nevarnosti zmrzali, izpraznite vse
nadzemeljske rezervoarje!
Pred vgradnjo v podtalnico se pred
nakupom posvetujte z nami!

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
info.armex@siol.net
Pridržujemo si pravico do tehničnih
sprememb in nadaljnjega razvoja
posameznih proizvodov kot tudi zmot.
Slike so neobvezujoče.
Za vse podatke o merah in prostornini,
ki so navedeni v tem prospektu, si
pridržujemo toleranco +/- 3 %. O
pogojih dobave se pozanimajte pri
svojem najbližnjem trgovcu.

Stebričasti rezervoar
• Zbiralna posoda za zbiranje
deževnice na vrtu.
300, 500, 1000 in 2000 litrov.
• Rezervoar je ličen in potrebuje
• malo prostora.
Podrobnejše informacije
najdete na strani 22/23.

Ostale koristne izdelke
za vrt najdete v našem
GARANTIA® katalogu
“Vrtni program“.

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

