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Zbiorniki podziemne
na wodę deszczową

Są sprawdzonym sposobem wykorzystania wody deszczowej 
i  ścieków. NIE JEST POTRZEBNE ZALEWANIE BETONEM ich 
płaszcza, dzięki czemu wyraźnie obniżają się koszty instalacji. 
Zaletą w porównaniu ze zbiornikami betonowymi jest łatwy 
transport i manipulacja dzięki dużo niższej masie. Nadają się 
do instalacji do piasku, żwiru i iłu. Wszystkie zbiorniki są w pełni 
samonośne.

• wyprodukowane metodą odlewania rotacyjnego z wysokiej jakości  
 polietylenu,
• w pełni samonośne,
• nie jest potrzebne zalewanie ich płaszcza betonem,
• zbiorniki są bezszwowe, to znaczy bez ryzyka pęknięcia   
 połączenia,
• łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
• certyfikowane,
• wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością   
 obciążenia naciskiem 200 kg.

Zalety

01

NEPTUN zainstalowany z zestawem wlewowym

• zbiornik 4300 l posiada właz o stałej wysokości 450 mm,
• zbiornik 6000 l posiada teleskopowy właz w zakresie wysokości  
 300-600 mm dla łatwego dopasowania do finalnego poziomu  
 terenu.

Zbiorniki NEPTUN

typ

pojemność nominalna (l)

długość (mm)

szerokość (mm)

wysokość (mm)

masa (kg)

4 300

2 300

1 700

1 850

160

6 000

2 450

2 040

2 150

240

NEPTUN 4.3 NEPTUN 6

• pojemności 1500 - 3000 - 5000 l

Zbiorniki FLAT

typ

pojemność (l)

długość (mm)

szerokość (mm)

wysokość (mm)

masa (kg)

1 500

2 100

1 320

750

80

5 000

2 450

2 100

1 340

240

3 000

2 450

1 600

1 070

115

FLAT 1,5 FLAT 5,0FLAT 3,0

• minimalna głębokość instalacyjna, dzięki czemu skraca się czas  
 montażu i obniżają koszty, np. w razie skalistego podłoża,
• łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
• z przygotowanymi uszczelkami na otworach do zbiornika,
• obrotowy właz 360 stopni umożliwia wariabilną i łatwą instalację,
• nastawna długość włazu ułatwia dopasowanie do powierzchni terenu,
• system chroniony przed przesiąkaniem,
• wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością   
 obciążenia naciskiem 200 kg,
• Zbiorniki monolityczne, bezszwowe,
• płaski kształt.

Zalety

FLAT 3,0

NEPTUN 6



Zestaw akcesoriów COMFORT
(do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Zestaw akcesoriów PREMIUM
(do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Akcesoria
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Pompa zanurzeniowa 1000E
• automatyczny start-stop
• zintegrowana kontrola  
 ciśnienia i przepływu, ochrona  
 przed pracą na sucho
• silnik 900 W
• wysokość pompowania 36 m
• maks. ciśnienie 3,6 bar
• przepływ 5700 l/min
• maks. głębokość zanurzenia  
 12 m
• przyłącze 2,5 cm (1‘‘)

Moduł czystej wody pitnej
• przelew awaryjny
• zawór trójdrożny sterowany  
 włącznikiem pływakowym  
 (kabel zasilający 20 m)
• konsola z pompą
• cicha pompa wirowa  
 (tylko57 dB(A)) z automatycznym  
 włączeniem
• silnik 660 W
• wysokość pompowania 35 m
• maks. ciśnienie 3,5 bar
• przepływ 3600 l/min
• długość/wysokość ssania  
 15/3 m

Zewnętrzne przyłącze wody
• do wygodnego poboru wody  
 w ogrodzie
• zawór dwudrożny  
 do standardowych końcówek

Pływający pobór wody
• pływający pobór wody z drob-
nym sitem do pobierania najczy-
stszej wody bezpośrednio pod 
lustrem wody
• zawór zwrotny
• pływająca kula z kółkiem
• średnica 2,5 cm (1‘‘)

Wąż ciśnieniowy
• żółty, ze zbrojeniem  
 tkaninowym
• długość 10 m

Przepust do ściany
• do bezpiecznego   
 prowadzenia rury przez ścianę
• DN100

Wąż ssący
• szary
• żebra wzmacniające
• długość 12,5 m
• średnica 2,5 cm (1‘‘)

Zestaw do oznakowania
• z tekstami i symbolami  
 ostrzegawczymi

Do odbioru wody w ogrodzie

Do odbioru wody w domu

Filtr koszowy z drobnym 
sitem do zawieszenia
do włazu

Wieszak

Syfon przelewowy 
z zabezpieczeniem 

przed gryzoniami

Uspokojony wlew 
zapobiegający 

zawirowaniom osadów 
w zbiorniku

•  gwarancja - na zbiornik 10 lat, na akcesoria 2 lata

Gwarancja

zestaw wlewowy (wyposażenie opcjonalne)

Wlew (do zbiorników NEPTUN) Zestaw filtracyjny (do zbiorników FLAT)

Filtr
samoczyszczący
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