
A korszerű 
esővízgyűjtés és
hasznosítás
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Az esővíz egyszerű 
hasznosítása
A GARANTIA-termékek mindent biz-
tosítanak, amelyek az esővízgyűjtés 
professzionális hasznosításához szük-
ségesek. A Garantia-készülékek minden 
részletükben átgondoltak és ideálisak a 
kivitelezés önálló megoldására. 
•  Minden földbe telepítendő tartály és 

tartálycsomag magában foglalja a 
teleszkópos tartálynyílás meghosz-
szabbítót és a tartálytetőt.

•  E készülékek beépítésével a föld 
felett csak egy tartálytető látható!

•   A teleszkópos tartálynyílás meg- 
hosszabbító fokozatmentesen 
rövidíthető. Optimálisan illeszkedik a 
talajfelszínhez.

Mire kell figyelni? 

A kerti öntözésre használt 
esővízhasznosító készülékek nem be-
jelentésre kötelezett termékek. Azokat 
az esővízhasznosító berendezéseket, 
amelyeket házi technikával (mosógép 
és WC üzemeltetésére) üzemeltetnek, 
az Önök területén illetékes Vízműveknél 
be kell jelenteni. A termékre engedélye-
zési kötelezettség nincs.

Készpénzt spórol  

A napi vízszükségletének 50 %-át tudja 
az esővízzel pótolni. Egy 4-tagu család 
az esővízhasznosító készülékekkel 
évente mintegy 100.000 liter ivóvizet 
és ezzel együtt készpénzt tud megta-
karítani.

Egyszeri beruházás és hosszútávon 
50 % ivóvizet takarít meg!

Ehhez szükséges 
az ivóvíz:

Esővízzel 
pótolható:egyéb: 8 L

főzés/ivás: 3 L

testápolás: 9 L

mosogatás: 9 L

fürdés/zuhanyzás: 44 L

WC öblítés: 46 L

mosás: 17 L

kertöntözés: 11 L

autómosásw: 3 L

  nem pótolható ivóvíz
  esővízzel pótolható
  egyéb
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A legjobb vízminőség a 4 lépcsős víztisztítási folyamat eredményeként

0 m² 200 m² 400 m² 600 m² 800 m² 1000 m²

0 1600 Liter 2650 Liter 2650 Liter 3700 Liter 4500 Liter

1 1600 Liter 2650 Liter 2650 Liter 3700 Liter 4500 Liter 6500 Liter

2 1600 Liter 3700 Liter 3700 Liter 4500 Liter 6500 Liter 6500 Liter

3 2650 Liter 3700 Liter 4500 Liter 6500 Liter 6500 Liter 9000 Liter

4 3700 Liter 4500 Liter 6500 Liter 6500 Liter 9000 Liter 9000 Liter

5 3700 Liter 6500 Liter 6500 Liter 9000 Liter 9000 Liter

6 4500 Liter 6500 Liter 9000 Liter 9000 Liter

3. Tisztítási lépcső 
Túlfolyó szifon
A víz fajsúlyánál könnyebb 
szennyező részecskék (pl. falev-
elek, virágporok) a víz felszínén 
úszó réteget képeznek és a 
túlfolyó szifonon át rendszere-
sen kiáramlanak. 

2. Tisztítási lépcső 
Befolyást csillapító, 
ülepítő edény
A befolyó vízben még megtalál-
ható apró homokszemcséket 
leülepíti a tartály aljára. A meg-
tisztított vizet a tartály aljára 
vezeti, megakadályozva, hogy a 
folyamatosan áramló víz felka-
varodjon.

1. Tisztítási lépcső 
Szűrőrendszer
Az integrált szűréstechnika eltá-
volítja a lefolyó vízben található 
szennyeződéseket

 4. Tisztítási lépcső
Úszó vízkivétel
Az úszó segítségével történő 
vízkivétel biztosítja, hogy a 
legtisztább esővíz kerüljön 
felhasználásra. A víz felszínétől 
számítva kb. 10 cm mélységből 
kerül az esővíz a rendszerünk-
be. A víz minősége mindig 
ebben a rétegben a legtisztább.

Találja meg egyszerűen és gyorsan az 
Önnek megfelelő tartályméretet

Az integrált szűréstechnikának 
(lásd 10. o.) köszönhetően 
nem szükséges külön szűrő 

aknát telepíteni. Egyszerű 
és gyors szerelés, szer-

szám használata 
nélkül!

Személyek 
száma

A kert 
mérete
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GARANTIA® Cristall® – földalatti
tartály 1600 - 2650 liter

Cristall® kiépítőcsomag
A SUPRA-szűrővel egy olyan minőségi esővizet 
kapunk, amely alkalmas a WC öblítésére és a 
mosógép üzemeltetésére. (részletesen lásd 11. 
oldal)

Cikkszám: 202569

Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

•  Az integrált szűréstechnikának 
köszönhetően csak a tartályfedél 
látszik a kertben 

•  Stabil a talajvízzel szemben a tartály 
aljától számítva 50 cm-ig

GARANCIA

évGARANCIA

15

Monolitikus földalatti tartály 60 cm átmérőjű tartálynyílással és 1 db  DN 100 
túlfolyónyílással. A termék magában foglalja a Cristall teleszkópos tartálynyílás 
meghosszabbítót (mely kihúzható/ rövídíthető 47 és 95 cm között, 60 cm Ø, 3 db DN 
100 nyílással rendelkezik) és a zöld színű, lépésálló, kettős falú gyermekbiztosítékkal
ellátott PE-tartályfedelet.

Cristall® – földalatti esővízgyűjtő tartály

Űrtartalom
[L]

Hosszúság 
[l] [cm]

Szélesség 
[cm]

Magasság
[h] [cm]

Magasság 
[hges] [cm]

Súly
[kg] Cikkszám

1600 210 105 112 122 65 200030

2650 210 130 140 150 100 200031

Co
lu

m
bu

s 
22

 - 
70

 c
m

Cr
is

ta
ll®

 4
7 

- 9
5 

cm

rö
vi

dí
th

et
ő

A tökéletes tartályfedés
A Cristall vagy Columbus 
teleszkópos tartálynyílás 
meghosszabbító fokozatmentesen 
kihúzható/rövídíthető. A teleszkóp 5 0 
körül hajlítható. Ezáltal a 
tartályfedelet  kényel-
mesen és milliméter  
pontossággal tudja 
a talaj felszínéhez 
igazítani

74 cm 
60 cm 10 cm

h hg
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l
Az információt lásd a táblázatban

tartálynyílás meghosszab-
bítóval és lépésálló fedéllel
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GARANTIA® Columbus – földalatti 
tartály 3700 - 9000 liter

Columbus kiépítőcsomag
A SUPRA-szűrővel egy olyan minőségi esővizet 
kapunk, amely alkalmas a WC öblítésére és a 
mosógép üzemeltetésére. (részletesen lásd 
11. oldal)

Cikkszám: 202556

Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

•  Az integrált szűréstechnikának 
köszönhetően csak tartályfedél 
látszik a kertben 

• Stabil a talajvízzel szemben a tartály 
 aljától számítva 80 cm-ig

GARANCIA

évGARANCIA

15

Monolitikus földalatti tartály 60 cm átmérőjű tartálynyílással és 4 db  DN 100 nyílással. A termék magában 
foglalja a Columbus teleszkópos tartálynyílás meghosszabbítót, mely kihúzható/rövidíthető 22 és 70 cm 
között, 60 cm Ø és a zöld színű, lépésálló, kettős falú gyermekbiztosítékkal ellátott PE-tartályfedelet.

*A szett 2 db 4500 literes Columbus tartályból áll

Columbus - földalatti esővízgyűjtő tartály

Űrtartalom
[L]

Hosszúság 
[l] [cm]

Szélesség 
[cm]

Magasság 
[h] [cm]

Magasság 
[hges] [cm]

Súly
[kg] Cikkszám

3700 244 165 158 195 140 200032

4500 244 184 177 214 180 200033

6500 244 222 213 250 260 200034

9000 szett* lásd 4500 literes tartályt 200035

5° hajlásszög
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37 cm

60 cm
90 cm

Az információt lásd a táblázaban

tartálynyílás meghosszabbítóval 
és lépésálló fedéllel
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Komplett kerti csomag Jet szivattyúval, 
lépésálló tetővel

Előnyei
• Az esővíz kedvező felhasználása 
 a kert öntözésében
•  Mobil „Garten-Jet” kerti szivattyú
•  Kényelmes vízkivétel

 
Szállítási tartozékok
1  Cristall® vagy Columbus szériájú, 
 monolítikus földalatti víztartály
2   Cristall® vagy Columbus teleszkópos 

tartálynyílás meghosszabbító
3   Duplafalú PE-tartálytető, 

gyermekbiztosítékkal
4   Tartályba akasztható szűrőkosár, 

0,35 mm-es szűrőszitával
5    Kerti „Garten-Jet” szivattyú
6    Perfekta vizkivételi csatlakozó aljzat 

zöld fedéllel, 2 utas Gardena szeleppel
7   Szívókészlet 7 m-es szívótömlővel és 

visszacsapó szeleppel

leegyszerűsített ábra

Cristall® komplett csomag
Garten-Jet 1600 liter
Cikkszám 201110

Cristall® komplett csomag
Garten-Jet 2650 liter
Cikkszám 201111

Columbus komplett csomag
Garten-Jet 4500 liter
Cikkszám 201113

Columbus komplett csomag
Garten-Jet 3700 liter
Cikkszám 201112

Columbus komplett csomag
Garten-Jet 6500 liter
Cikkszám 201114

Columbus komplett csomag*
Garten-Jet 9000 literes szett
Cikkszám 201152

6
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7

Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető! Kombinálható szikkasztó alagúttal!

*2 db Columbus 4500 literes földalatti tartályból áll

Költségkímélő
Komplett megoldás
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Előnyei
• Kényelmes vízkivétel a csatlakozó
 dobozon keresztül
•  A merülő- és szívószivattyúval a 

hozzáintegrált vezérmű segítségével 
a legmagasabb kényelmi fokozat 
érhető el (a szivattyú automatikusan 
kapcsol ki és be)

 
Szállítási tartozékok
1   Cristall® vagy Columbus szériájú, 

monolitikus földalatti víztartály
2   Cristall® vagy Columbus teleszkópos 

tartálynyílás meghosszabbító
3   Duplafalú PE-tartálytető, 

gyermekbiztosítékkal
4   Tartályba akasztható szűrőkosár, 

0,35 mm-es szűrőszitával
5   Combi-búvárszivattyú
6    Perfekta vízkivételi csatlakozó aljzat 

zöld fedéllel, 2 utas Gardena szeleppel
7   10 m-es 1” nyomótömlő

Komplett kerti csomag búvárszivattyúval, 
lépésálló tetővel

leegyszerűsített ábra

Cristall® komplett csomag
Garten-Comfort 1600 liter
Cikkszám 201120

Cristall® komplett csomag
Garten-Comfort 2650 liter
Cikkszám 201121

Columbus komplett csomag
Garten-Comfort 6500 liter
Cikkszám 201124

Columbus komplett csomag
Garten-Comfort 4500 liter
Cikkszám 201123

Columbus komplett csomag
Garten-Comfort 3700 liter
Cikkszám 201122

Columbus komplett csomag*
Garten-Comfort 9000 literes szett
Cikkszám 201153

6
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Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető! Kombinálható szikkasztó alagúttal

* 2 db Columbus 4500 literes földalatti tartályból áll

Magasabb
kényelmi fokozat
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Classic komplett házi csomag, 
lépésálló tetővel

Előnyei
•  Az esővíz kedvező felhasználása a 

háztartásban (mosógép és WC)
• Igényes szivattyú technika 

Szállítási tartozékok
1   COLUMBUS® szériájú, monolítikus 

földalatti víztartály
2   COLUMBUS® teleszkópos 

tartálynyílás meghosszabbító
3   Duplafalú PE-tartályfedél, 

gyermekbiztosítékkal
4  SUPRA® kiépítési csomag, mely a 
 következő részekből áll (11. o.)
5   Ivóvíz utántöltő, digitális töltési 

magasság kijelzéssel
6    Házi vízmű, szárazon járás elleni 

védelemmel, max. 4,8 bar, max. 
4.800 liter/óra

7  Fali konzol a házi vízműhöz
8   Úszó vízkivétel visszacsapó szeleppel 

és tömlővel
9  10 m-es 1” szívótömlő

6

1

2

4

8

35

7 9

leegyszerűsített ábra

Columbus komplett csomag* 
Házi-Classic 9000 literes szett
Cikkszám 201154

Columbus komplett csomag 
Házi-Classic 3700 liter
Cikkszám 201130

Columbus komplett csomag 
Házi-Classic 4500 liter
Cikkszám 201131

Columbus komplett csomag 
Házi-Classic 6500 liter
Cikkszám 201132

A fenti csomag személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

*2 db Columbus 4500 literes földalatti tartályból áll

Költségkímélő komplett 
beépített öntisztuló SUPRA® 

szűréstechnikával
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Előnyei
•  A Premium komplett csomag az esővíz 

hasznosításának a legkorszerűbb formája
•  Csak 2 alapkomponenst kell installálni – 

ideális házi kiépítés számára!

 
Szállítási tartozékok
1   Columbus szériájú, monolitikus 

földalatti víztartály
2   Columbus teleszkópos tartálynyílás meg-

hosszabbító
3   Duplafalú PE-tartálytető, gyermekbiztosí-

tékkal
4  SUPRA® kiépítési csomag, mely a 
 következő részekből áll (11. o.)
5   Hálózati vízutántöltő modul házi vízművel 

egybeépítve 2 év garanciával
 A hálózati víz utántöltése teljesen
 automatikusan történik a tartályba  
 történő visszatöltés nélkül
6    Úszó vízkivétel visszacsapó szeleppel és 

tömlővel
7   10 m-es 1” szívótömlő
8   Fali átvezetés DN100

Prémium komplett házi csomag, 
lépésálló tetővel

Columbus komplett csomag 
Házi-Premium 3700 liter
Cikkszám 201140

Columbus komplett csomag 
Házi-Premium 4500 liter
Cikkszám 201141

Columbus komplett csomag
Házi-Premium 6500 liter
Cikkszám 201142

leegyszerűsített ábra

Columbus komplett csomag*
Házi-Premium 9000 literes szett
Cikkszám 201155

6

1
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5
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A fenti csomag személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

*2 db Columbus 4500 literes földalatti tartályból áll

A technika legújabb formája
2 alapkomponenssel
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SUPRA szűréstechnika

SUPRA-külső szűrő
A földalatti tartályok elé a talajba 
beépítendő öntisztuló szűrő nemesacél 
szűrőbetéttel. Csak 1 cm a magasság-
különbség a be- és kifolyócsövek között. 
A fokozatmentes beépítési mélység 
48,5 – 97 cm a teleszkópos kupolának 
köszönhetően. A finom szitájú szűrő 
lyukbősége 0,35 mm. Csekély karban-
tartást igényel, a vízkinyerés 95 % feletti, 
DN 100 csővel csatlakoztatható. 
Max. 350 m² tetőfelülethez javasolható

Cikkszám: 202558

SUPRA-belső szűrő
Öntisztuló szűrő nemesacél 
szűrőbetéttel a földalatti tartályokba 
beépíthető. Csak 8 cm magasság-
különbség a be- és kifolyócsö-
vek között. A finom szitájú szürő
lyukbősége 0,35 mm. Csekély 
karbantartást igényel, a vízkinyerés 
95 % feletti, DN 100 csővel 
csatlakoztatható. Max. 350 m² 
tetőfelülethez javasolható.

SUPRA-szűrő 
könyök kilépéssel
Cikkszám: 202557

SUPRA-szűrő egyenes kilépéssel
Ideális meglévő ciszternák utólagos 
beépítésénél
Cikkszám: 202559

A beépítés részletezése, 
lásd a 3. oldalon

Öntisztuló és 95% 
feletti vízkinyerés

hozzáfolyás

Kifolyás a túlfolyón 
át a kanálisba

befolyás a 
tartályba



11

A földalatti tartály kiépítő csomagja a 
következő részekből áll:
1   Öntisztuló SUPRA-szűrő nemesacél 

szűrőbetéttel, melynek lyukmérete 0,35 
mm;  több mint 95 % vízkinyerés és csak 
8 cm magasságkülönbség (Cristall kiépítő 
csomagnál 1 cm) a be- és kifolyócsövek 
között, csatlakozás DN 100

2  Befolyást csillapító, ülepítő edény
3   Túlfolyó szifon kisállatvédelmi funkcióval
4   Szabványos gyorscsatlakozó karmantyú

Columbus kiépítőcsomag
95 % feletti vízkinyerés 
Cikkszám: 202556

Cristall® kiépítőcsomag
95 % feletti vízkinyerés
Cikkszám: 202569

Tartályba akasztható szűrőkosár. 
Finom szűréstechnika (lyukméret 0,35 
mm), mely tökéletes a házi használat 
számára. Ideális a már meglévő készü-
lékhez történő utólagos beépítés
esetén is.
* 57-69 cm között állítható kereszttartó
* Méret: Ø 41 cm, magasság: 17,5 cm
Rendszeres karbantartás szükséges!

Szűrőkosár
100 % vízkinyerés
Cikkszám: 202044

Ideális kerti használat számára, vagy 
előszűrőként tó- vagy elszivárogtató 
rendszer használata esetén max. 300 m² 
tetőfelülethez.
Finom szűréstechnikája révén (lyukméret 
0,35 mm) az esővizet alaposan megtisz-
títja  a szennyeződésektől. 
* nagy, kivehető szűrőkosár kiemelhető 
szerkezettel 
* magasság: 80 cm, rövidíthető 55 cm-ig 
12,5 cm-enként. 
Rendszeres karbantratás szükséges!

Földi finomszűrő
100 % vízkinyerés 
Csatlakozás DN 100/DN 150
Cikkszám: 340002

Alkalmazása: talajszintbe építve a 
ciszterna elé. (a tartályhoz vezető cső a 
föld alatt) Előnyös megoldás, ha a vizet 
csak a kert öntözésére, tó feltöltésére 
használják vagy elszivárogtatják. 
Csatlakozás DN100
Méret: Ø 57 cm, magasság 33 cm 
Rendszeres karbantartás szükséges!

Szűrőfazék
100 % vízkinyerés 
Csatlakozás DN100
Cikkszám: 340003

Szűréstechnika

1

2

4

3
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Ivóvíz-utántöltő modul/Szivattyú
Teljes automata rendszer

Garten-Jet szivattyú
Önfelszívó Jet szivattyú 
Motorteljesítmény: 0,7 KW 
Emelőmagasság: max. 40 m 
Rendszernyomás: max. 4,0 bar 
Szállítási mennyiség: max. 3.000 l/h 

Szívómélység: max. 8 m, 
Szívóhossz.  max. 15 m
2 év garancia

Cikkszám: 202011

Merülőszivattyú  
Combi-Tauch 1000
automata vezérművel  
Motorteljesítmény: 0.9 KW 
Emelőmagasság: max. 36 m 

Rendszernyomás: max. 3,6 bar  
Szállítási mennyiség: max. 5600 l/h
2 év garancia

Cikkszám: 354036

Az esővízhasznosító-berendezés köz-
ponti vezérműve! Ideális házi szerelés-
hez: Kompletten előszerelt központi 
rendszer, amelyik az esővízhasznosító-
berendezés összes vezérlését automa-
tikusan ellátja. A készülék szállítása 
előszerelt állapotban történik. Ezáltal a 
szerelési idő és költség lerövidül.
Amennyiben az esővíz az esővízgyűjtő-
tartályban rendelkezésre áll, a szivattyú 

a szükséges vizet felszívja és a fogyasz-
tás igényeinek megfelelő helyre 
(WC, mosógép ….) szállítja.
Üres tartály esetében az integrált 
utántöltő-tartályból a szükséges 
mennyiségű vizet kivételezi és közvet-
lenül a felhasználás helyére vezeti. Az 
úszószelep segítségével az utántöltő-
tartály automatikusan ismét feltöltődik.

1   Utántöltés DN 70
2    3-utas-úszókapcsoló vezérlő - átváltósze-

lep (20 m-es csatlakozó kábellel),
3    Integrált ivóvíz – utántöltő tartály. 

Tároló kapacitás ca. 20 liter
4    A szivattyú egy speciális nemesacél 

konzolra szerelt
5   A szivattyú különösen csendes járású, 

átkapcsoló automatikával.
Teljesítőképessége: 
Szállítási magasság:    38 m = 3,8 bar 
Szállítási mennyiség:     3600 liter/óra 
Motor teljesítmény:  0,66 KW 
Szívóhossz/-magasság:  12m/3m

6   Az úszószelep szükség esetén utánatölti az 
ivóvizet az ivóvízhálózatból

•  Magas működési biztonság
•  Gyors szerelés és tetszetős optika
•  Nemesacél felfüggesztés

Ivóvíz-utántöltő modul
Méret: 61,5 cm x 40 cm x 60 cm
Cikkszám: 202040

GARANCIA

évGARANCIA

2

1

2

4

3

5

6
DIN 1988

szabványnak megfelelő



13

Tartozékok

Falátvezetés
Falátvezetési lehetőség 1 
szívótömlő és 2 szenzorká-
bel részére. Csak nyomás 
nélküli víz esetén alkalmaz-
ható.

Cikkszám: 331002

Úszó vízkivétel
A vizet a legtisztább rétegből, 
a víz felszíne alatti területről 
vételezi. Úszógömbből, 
finom szűrőből, visszacsapó 
szelepből és egy 2,4 m hosszú 
szívótömlőből áll.

Cikkszám: 333016

Feliratozó szett
5 részes feliratozó készlet az 
esővízvezeték jelölésére

Cikkszám: 330122

Kerti szívó szett
Szívóvezeték szűrővel és 
visszacsapó szeleppel, 4 m 
hosszú. Csak kerti használat 
esetén alkalmazható.

Cikkszám: 355012

Túlfolyó szifon
tartálytúlfolyóként szag-
elzáróval és kisállat védelmi 
funkcióval

Cikkszám: 331004

Rondo kútállvány
Praktikus és elegáns műanyag 
kútállvány krómozott kifolyó-
csappal. Csatlakozási lehetőség 
alulról ¾” tömlőcsatlakozással. 
Szerelés a talpazaton lévő 4 furat 
segítségével. (részletesen lásd a 
26. oldalon)

Perfekta vízkivételi 
csatlakozó aljzat
Az esővíz kényelmes víz-
kivételezése kerti locsolás 
esetén. A Jet és a Combi-Jet 
szivattyúk működtetéséhez 
magukban foglalják a 2 utas 
Gardena szelepet és az 1” 
csőcsatlakozást.

Szürke színben 
Cikkszám: 356021

Homok színben 
Cikkszám: 356022

Cikkszám: 202060

Cikkszám: 202038

Töltésállapot kijelző
A tartályban lévő töltésállapotot 
mutatja. Szállítási tartozékok: 
kijelző készülék, 20 m kábel a 
tartályhoz, szenzor, hálózati csat-
lakozó, vezeték a beépítéshez.

Cikkszám: 202039

Ivóvízutántöltő modul
Üres tartály esetén automatikus 
töltésre áll. Integrált töltésállapot 
kijelzővel és szárazon járás elleni 
védelmi funkcióval rendelkezik. 
Magában foglalja még a 20 m 
kábelt, a szenzort, és a hálózati
csatlakozót.

ÚJ
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Esővíz-elszivárogtatás

Az esővíz helyi elszivárogtatása egyre fon-
tosabb. A városok és községek emelkedő 
csapadékvíz költségei megkövetelik az új 
lakóépületeknél a helyi elszivárogtatást.
A GARANTIA szivárogtató-alagút ideális 
megoldás a magánépítkezés számára, 
mivel nehéz szerszámok alkalmazása nél-
kül könnyedén lehet telepíteni és minden 
alagút - szemben a hagyományos kavics 
elvezető árokkal – cca. 800 kg kavicsot 
vagy 36 m DN 100 dréncsövet helyettesít. 
A rendszer egy vagy több alagút-modul-
ból, valamint két végzáró elemből áll, 
tetszőleges hosszúra tervezhető.
Egy síkban kell telepíteni. A tömege 
mindössze 11 kg, ezért könnyen 
telepíthető. A szikkasztó feletti terület 
szabad felhasználhatósága érdekében a 
rendszer m²-ként 3,5 tonnával terhelhető 
tartósan, így személygépkocsival járható.

leegyszerűsített ábra

1800 liter 
Mérete: 
702 x 80 x 51
Cikksz.: 230022

1200 liter 
Mérete: 
470 x 80 x 51
Cikksz.: 230021

Talajminőség/Kt-érték 150 m2 300 m2

Kavicsos/10-3 Szikkasztó alagutak száma 4 7

Közepes finomságú 
homok/10-4 Szikkasztó alagutak száma 8 15

Finom homok/10-5 Szikkasztó alagutak száma 14 27

Agyagos/10-6 Szikkasztó alagutak száma 18 35

Értékek: 150 liter/ha/sek

Szikkasztó alagút 300 szett
Magában foglalja a 2 végzáró elemet,
a levegőztető csatlakozót, valamint a 
szükséges mennyiségű geotextilt is.

300 liter 
Mérete: 
122 x 80 x 51 cm
Cikksz.: 230023

600 liter 
Mérete: 
238 x 80 x 51
Cikksz.: 230020

•  A legnagyobb elszivárogtató képesség az  
 oldalsó lamelláknál

•  Kiváló elszivárogtató 
 képesség a talaj minden   
 irányába

•  Ellenőrző akna csatlakozás 
 DN 100 és DN 200

Szikkasztó 
alagút 300
Cikkszám: 230010

Végzáró elem a szikkasztó 
alagúthoz 
Cikkszám: 231004

900 liter 
Mérete: 
354 x 80 x 51
Cikksz.: 230024
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...és –tartalékolás

Herkules-Szikkasztó akna 1600 liter

Személygépkocsival járható 
50 cm feletti talajtakarás esetén

Levegőztető csatlakozó
DN 100
Cikkszám: 369017

Geotextília egy szikkasztó 
alagúthoz; Méret 150 x 250 cm
Cikkszám: 231006

Földi finom szűrő
100 %  vízkinyerés
Cikkszám: 340002

A szikkasztó alagút technikai adatai
Térfogat:  300 liter
Netto térfogat:  100 %
Terhelhetőség:   személygépkocsival járható 

(max. 3,5 t/m²) A fölötte 
elhelyezkedő földréteg vastagsága 
min. 50 cm, max. 2 m

Anyaga:  100 % újrahasznosított 
 polipropilén (PP)
Mérete (h x sz x m): 122 x 80 x 51 cm
Súly:  ca. 11 kg
Csatlakozások:   oldalsó résznél: DN 100, 150, 

200 és 300, fent: DN 100, 200 
A talajfedés min. 50 cm, 
a beépítési mélység max. 250 cm 
(a szikkasztó alagút alsó szegélyétől 
mérve)

...tartozékok

Geotextil a szikkasztó alagúthoz
A tekercs szélessége: 5 m, tekercses 
áru folyóméterben
Cikkszám: 231002

Herkules-Szikkasztó akna
Cikkszám:  200201

Filtervlies
Cikkszám: 369015

Ellenőrző akna lezáró
DN 200 teleszkópos 
lezáróval (1 m hosszú, 
rövidíthető) 
Cikkszám: 322026

Előnyök:
•  A 3 dimenziós átáramoltatásnak köszönhetően 

nagy elszivárogtató teljesítmény.
•  Tetszés szerint bővíthető. Egy- vagy többlakásos 

házak, vagy ipari területek számára. A helyi 
adottságoknak megfelelően a kívánt tárolóka-
pacitás elérése érdekében a modulok száma 
szabadon bővíthető.

•   A moduloknak a beépítése nagyon egyszerű, 
gyors és variálható. A telepítéshez nincs 
szükség nehéz szerszámokra – egy Szivárog-
tató alagút mindössze 11 kg. Az egyes alagút-
modulok sorban könnyen összeilleszthetők és 
soronként két végzáróelemmel kell ellátni

•  Ideális a házi szerelés esetén, mivel csak 11 
kg, ugyanakkor 36 m dréncsövet, vagy 800 kg 
kavicsot helyettesít! Kevesebb földkiemelés, 
kevesebb költség.

•  100 % befogadóképesség szemben a hagyo-
mányos kavics és dréncsöves elszivárogtatóval, 
mely csak 30 % vizet képes befogadni. 

A leírást és a méreteket lásd a 16-17. oldalon

leegyszerűsített ábra

Szikkasztó-alagút 300 két végzáró elemmel

Egy alagút 36 m 
dréncsövet, (oder 

dréncsövet) vagy 800 kg 
kavicsot helyettesít. Design díjas 

2007

User
Sticky Note
Egy alagút 36 m dréncsövet, vagy 800 kg kavicsot helyettesít
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Herkules-Tartály®

felszíni- és földbe süllyeszthető

Esővíztároló tartály
A Herkules-tartály alkalmazható felszínen, földbe süllyesztve, 
valamint akár pincében is. A tartály két félből áll, mely néhány 
pillanat alatt összeszerelhető. A tárolókapacitás tetszés 
szerint bővíthető.

Európai Szabadalom 0870877
Amerikai Szabadalom 5878907

Kiemelkedő előnyei:

Könnyen szállítható ..ajtón bevihető Tartós tömítés Könnyű szerelés

Műszaki adatok
Térfogata:   1600 l 
Átmérő (középen)  135 cm 
Átmérő (fönt és lent) 109 cm
Magassága:  160 cm 
Súlya:  60 kg

Kialakított csatlakozási helyek: 
2 x DN 70, 2 x DN 100 és  
2 x DN 200 méretű
HT-/KG műanyag csövekhez

Herkules-Tartály® 
1600 L
tetszés szerint 
bővíthető
Cikkszám: 320001

Herkules-Tartály®-szett 
3200 L
2 tartályból és  DN 100
bővítő szettből áll
Cikkszám: 211001

Herkules-Tartály®-szett 
4800 L
3 tartályból és DN 100 
bővítő szettből áll
Cikkszám: 211002

Szabadalom

Európai
Patent 

GARANCIA

évGARANCIA

10

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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A Herkules® egy sokoldalú tartály...
3-szoros alkalmazhatóság!

Bővítőszett kétféle méretben:  Cikkszám
DN 70 bővítőszett a Herkules-tartályhoz (fúró nélkül)  202029 
DN 100 bővítőszett a Herkules-tartályhoz (fúró nélkül) 202028

Csatlakozó cső: az építkezéseknél szokványos DN 70 vagy DN 100 csatornacsövek!

DN   70 fúró kiemelőszárral  202002  
DN 100 fúró kiemelőszárral  202003 
DN 200 aknatető teleszkópos lezáróval (1 m hosszú, rövidíthető) 322026 
Támasztócső a földalatti szereléshez 322014 
Szívógarnitúra tömlő nélkül (úszó)  330054

A Herkules-tartály ® tartozékai

1  Felszíni 
A Herkules-tartály® kertben történő felállítása igen 
egyszerű. A Garantia ejtőcső gondoskodik a tökéletes 
csatlakozásról.

2  Földalatti 
Az alább felsorolt tartozékok alkalmazásával a Herkules-
tartály® gond nélkül telepíthető a földbe beépítve. 
A tartály a talajvízbe beépíthető akár a tartály felső széléig.

3  Pincében elhelyezett 
A Herkules-tartály® könnyedén felállítható  pincében is, 
mivel egy átlagos 80 cm szélességű ajtón könnyedén 
bevihető.

1 2

3

Kifolyócsap és tartozékok:
lásd 30. oldalon

A  földalatti beépítéshez szükséges:

✔ DN 200 aknatető

✔ támasztócső

✔  több tartály esetén a szükséges 

bővítőszett
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Oszlopos tartály
Egy stílusos felszíni esővízgyűjtő

Oszlopos tartály

Űrtartalom
[L]

Ø max. 
[cm]

Magasság 
[cm]

Ø Tetőnyilás 
[cm]

Súly  
[kg]

homokszínű 
Cikkszám:

gránitszürke 
Cikkszám:

sötétzöld 
Cikkszám:

330 59 161 20 14 326530 326531 -

500 73 193 20 25 326510 326512 -

1000 91 222 20 44 326505 326506 326503

2000 128 223 20 75 326540 - -

•  Magas tárolókapacitás mellett, 
aránylag kis helyigény

•  A tartály formatervezett, 
helytakarékos és stabil

•  Rögzítőszemek gondoskodnak a 
tartály stabilitásáról

•  A tartály bekötése nagyon egyszerű

•  A csatornához építendő furatnak 
(Ø 5,8 cm) a beépítési oldalon kell 
lennie

•  A vízkivétel történhet a kifolyónyílá-
son vagy az átlátszó tömlő segítsé-
gével, amely a töltésállapot jelzésére 
is szolgál

•  Kapható homok, gránitszürke, és 
sötétzöld színben

•  A menetes csonknak köszönhetően a 
kifolyócsap felszerelése egyszerű

•  A tartályt télire ki kell üríteni, nem 
fagyálló!

GARANCIA

évGARANCIA

5

A Regendieb de luxe
ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

A menetes csonknak 
köszönhetően a kifo-
lyócsap felszerelése 
egyszerű

Odaillő kifolyócsap és
tartozékok (lásd 30. 
oldal)

A kép az oszlopos tartályt a réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Oszlopos – Fali Tartály
Stílusos és helykímélő

•  Különösen kis helyigényű tartály, a 
350 literes csak 48 cm mély

•  Az alacsony helyigény mellett nagy 
tárolókapacitás!

•  Elegáns és rendkívül stabil
•  Rögzítőszemekkel és DN 50 

kifolyónyílással rendelkezik

•  A vízkivétel történhet a kifolyónyílá-
son vagy az átlátszó tömlő segítsé-
gével, amely a töltésállapot jelzésére 
is szolgál

•  A menetes csonknak köszönhetően a 
kifolyócsap felszerelése egyszerű

•  A tartályt télire ki kell üríteni, nem 
fagyálló! A Regendieb de luxe

ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

Oszlopos – Fali tartály

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység 
[cm]

Magasság 
[cm]

Ø Tetőnyilás 
[cm]

Súly 
[kg]

homokszínű 
Cikkszám:

gránitszürke 
Cikkszám:

350 73 48 193 18 25 326526 -

550 88 52 212 18 35 326521 326520

A kép az Oszlopos - Fali tartályt a réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)

GARANCIA

évGARANCIA

5

ÚJ

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Amfora – Fali Tartály
Mediterrán stílus, kis helyigény

•  Esővízgyűjtő mediterrán stílusban
•  Kis helyigény mellett nagy tároló 

kapacitás
•  A csavarmenetes kifolyócsonknak 

köszönhetően a kifolyócsap egyszerű 
felszerelése

•  A stabilitás érdekében rendelkezik 
rögzítő szemekkel

•  A DN 50 csatlakozónyílással 
előszerelt

•  A tartályt télire ki kell üríteni, nem 
fagyálló!

A Regendieb de luxe
ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

Amfora – Fali tartály

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység
[cm]

Magasság 
[cm]

Ø Tetőnyilás 
[cm]

Súly 
[kg]

terrakotta 
Cikkszám:

350 80 55 150 18 21 211705

A kép az Amfora – Fali tartályt réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)

GARANCIA

évGARANCIA

5

ÚJ

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Amfora esővízgyűjtő réz kifolyó csappal (Tartozékok, lásd 30 oldal)

Amfora esővízgyűjtő
Mediterrán hatás a kertben

• Esővízgyűjtő mediterrán stílusban
•  Kis helyigény mellett nagy tároló 

kapacitás
•  A csavarmenetes kifolyócsonknak 

köszönhetően a kifolyócsap egyszerű 
felszerelése

•  A stabilitás érdekében rendelkezik 
rögzítő szemekkel

•  A DN 50 csatlakozónyílással 
előszerelt

•  A tartályt télire ki kell üríteni, 
nem fagyálló!

Amfora esővízgyűjtő

Űrtartalom
[L]

Ø max. 
[cm]

Magasság 
[cm]

Ø Tetőnyilás 
[cm]

Súly
[kg]

terrakotta
Cikkszám:

homokszínű
Cikkszám:

300 70 130 18 12 211701 211703

500 80 150 18 17 211702 211704

GARANCIA

évGARANCIA

5

A Regendieb de luxe
ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

A menetes csonknak 
köszönhetően 
a kifolyócsap felszere-
lése egyszerű

Odaillő kifolyócsap és 
tartozékok
(lásd 30. oldal)

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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2in1 Esővíztároló virágtartó tállal
Kettős funkció modern kivitelben

A dekoráció és a réz kifolyócsap nem része a szállítási tartozékoknak. (Külön megrendelendő tartozékok, lásd 30. oldal)

GARANCIA

évGARANCIA

5

•  A tároló két funkcióval rendelkezik:
 Alkalmazható
 - esővíz-hasznosítóként, mint 
  esővízgyűjtő és 
 - dekorációként, mint virágtál
•  Kis helyigény mellett nagy tároló 

kapacitás

•  A csavarmenetes kifolyócsonknak 
köszönhetően a kifolyócsap felszere-
lése igen egyszerű

•  A stabilitás érdekében rendelkezik 
rögzítő szemekkel

•  A tartályt télire ki kell üríteni, nem 
fagyálló!

2in1 Esővíztároló virágtartó tállal

Űrtartalom
[L]

Ø max. 
[cm]

Magasság 
[cm]

Súly
[kg]

homokszínű
Cikkszám:

cinkszürke
Cikkszám:

300 62 150 16 326110 326111

A Regendieb de luxe
ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

ÚJ

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Kő – hatású Fali tartály
Fal mellé állítható kőhatású tartály

•  Dekoratív megjelenésű esővízgyűjtő 
tartály, melyet célszerű közvetlenül a 
ház fala mellé állítani

•  Kis helyigény mellett nagy tároló 
kapacitás

•  A csavarmenetes kifolyócsonknak 
köszönhetően a kifolyócsap felszere-
lése igen egyszerű

•  A stabilitás érdekében 
rendelkezik rögzítő szemekkel

•  A tartályt télire ki kell üríteni, 
nem fagyálló!

A Regendieb de luxe
ereszcsatorna szűrő
bekötési sémája

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység
[cm]

Magasság 
[cm]

Súly 
[kg]

homokszínű 
Cikkszám:

gránitszürke 
Cikkszám:

340 120 40 110 40 326121 326120

Kő - hatású Fali tartály

A kép a Kő - hatású fali tartályt ábrázolja réz kifolyócsappal (Tartozékok, 30. oldal

GARANCIA

évGARANCIA

5

ÚJ

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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•  Anyaga különösen erős és 
időjárásálló műanyag

•  Komfortos vízkivételi lehetőség a 
kertben

•  Ideális kiegészítő elem a Komplett 
kerti és házi csomagokhoz (lásd 7-9 
oldal)

•  Csatlakozási lehetőség alulról ¾” 
tömlőcsatlakozással

•  Krómozott kifolyócsappal 
•  Egyszerű szerelés a talapzatban levő 

furatok segítségével

Rondo kútállvány
Praktikus és szép

Rondo kútállvány

Ø Oszlop
[cm]

Ø Talp 
[cm]

Magasság 
[cm]

homokszínű 
cikkszám

kőszürke 
 cikkszám

12 19 90 356022 356021

ÚJ
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EsővÍzgyűjtő
Sahara és Toskana

•  A klasszikus esővízgyűjtők egy 
alternatív megoldása

•  Az esővíz egyszerű és kényelmes 
gyűjtése

•  Kényelmes vízkivétel. Az esővíztároló 
talp optimálisan illeszkedik a szögletes 
formájú esővízgyűjtőhöz

Esővízgyűjtő Toskana

Űrtartalom
[L]

Ø max. 
[cm]

Magasság 
[cm]

terrakotta
cikkszám

300 82 86 500216

Toskana esővízgyűjtő talapzata
Az alábbi űrtartalmú 

tárolókhoz [L]
Magasság 

[cm]
terrakotta
cikkszám

300 33 502010

A kép a 300 literes Toskana esővízgyűjtőt ábrázolja a hozzáillő esővíztároló talppal (külön tartozék)

A kép a 300 literes Sahara esővízgyűjtőt ábrázolja a hozzáillő esővíztároló talppal (külön tartozék)

Sahara esővízgyűjtő talapzata
Az alábbi űrtartalmú 

tárolókhoz [L]
Magasság 

[cm]
barna

cikkszám

300 33 502008

520 33 502009

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység 
[cm]

Magasság 
[cm]

Homokszínű
cikkszám

300 80 66 91 501209

520 125 80 93 501208

Esővízgyűjtő Sahara

•  Műanyag esővízgyűjtő klasszikus 
formával, terrakotta színben

•  Kényelmes vízkivétel. Az esővíztároló 
talp optimálisan illeszkedik az 
esővízgyűjtőhöz

Esővíztároló talp
a Toskana esővízgyűjtőhöz.
A kifolyócsapon keresztül kényelmes 
vízkivételt biztosít az öntözőkannákba.

Esővíztároló talp
a Sahara esővízgyűjtőhöz.
A kifolyócsapon keresztül kényelmes 
vízkivételt biztosít az öntözőkannákba.

ÚJ

ÚJ

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Esővíztároló kerek

A kép a 310 literes esővíztárolót ábrázolja talppal és műanyag kifolyócsappal

Esővíztároló kerek

Űrtartalom 
[L]

Ø max.
[cm]

Magasság 
[cm] cikkszám

210 77 80 500212

310 80 94 500213

510 100 110 500214

Esővíztároló-talp kerek

Az alábbi űrtartalmú 
tárolókhoz [L]

Magasság 
[cm] cikkszám

210 33 502001

310 33 502002

510 33 502003

•  magas stabilitás a megerősített 
talapzat és a dupla peremnek 
köszönhetően

•  a kifolyócsap egyszerű beszerelése a 
szerelő felület fúrási képe segítségével

•  magában foglalja a műanyag kifo-
lyócsapot és tetőt

•  esővíztároló talppal kényelmes 
vízkivételi lehetőséget biztosít

Esővíztároló talp
a kerek esővíztárolókhoz. Kényelmes vízkivételt biztosít
a kifolyócsapon keresztül az öntözőkannákba

Szélbiztos
A tető rákattan az 
esővízgyűjtőre, ezáltal
az szélbiztos lesz. (A szél 
nem tudja a tetejét lefújni)

Megerősített perem
A megerősített perem 
által egy még nagyobb 
stabilitás érhető el.

Megerősített talapzat
Az erősebb stabi-
litást segíti elő a 
megerősített talapzat 
és a dupla perem is.

Esővíztároló tartozékok  
Lásd 30. oldal

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE32. oldal
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Esővíztároló szögletes

Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel
Nagyon erősfalu, robosztus, 210, 400 és 650 literes űrtartalommal
Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel

Esővíztároló szögletes

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység
[cm]

Magasság 
[cm] cikkszám

203 70 70 82 501205

300 80 66 91 501206

520 124 80 93 501207

Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel

Űrtartalom
[L]

Szélesség
[cm]

Mélység 
[cm]

Magasság 
[cm] cikkszám

210 81 63 69 501201

400 96 75 84 501202

650 126 100 87 501203

Az esővíztározó talp tartozékként külön rendelhető

Esővíztároló talp

Az alábbi űrtartalmú 
tárolókhoz [L]

Magasság 
[cm]

cikkszám

203 33 502001

300 33 502004

520 33 502005

Esővíztároló szögletes 
tetővel és műanyag csappal 203, 300 és 520 literes 
űrtartalommal Esővíztároló talp

Esővíztároló talp a szögletes 
esővízgyűjtőhöz

GARANCIA

évGARANCIA

10

Kompletten tetővel, és műanyag kifolyó csappal

Szűrési tipp!

REGENDIEB DE LUXE31. oldal
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Tartozékok 
az Esővíztárolókhoz és a felszíni Esővízgyűjtőkhöz

Esővíztároló összekötő szett
A szett tartalma: 2 tömlőcsatlakozó 
tömítéssel, rögzítő anyával és a 25 cm 
hosszú tömlő

Nagyság cikkszám

R 3/4” 504017

R 3/4” fúróval 504018

R 1 1/4“ 330031

R 2“ 330040

Esővíztároló –
kifolyócsap ¾”
Tömítőgyűrűvel és 
ellenanyával, 
Cikkszám: 504011

Túlfolyó könyök tömlő 
csatlakozással
Bekötési méret: 1 ¼”
Cikkszám: 330041

Bekötési méret: 2”
Cikkszám: 330043

Gyermekbiztos/ 
szélbiztos
Az esővíztároló 
tetőkhöz. (újrahasz-
nosítható) 4 db/szett.
Cikkszám: 504016

Illeszthető az Amfora, az Oszlopos, 
a Kő-hatású Fali, 2in1 esővízgyűjtő 
tartályhoz
Cikkszám: 220011

Réz kifolyócsap ¾”
Ez szükséges minden stílusos tartály-
hoz

 
Tömítőgyűrűvel és rögzítő anyával a 
Herkules tartályhoz
Cikkszám: 330086

Mint fent, az Amfora, az Oszlopos, 
a Kő-hatású  Fali, 2in1 esővízgyűjtő 
tartályhoz
Cikkszám: 220010

Átlátszó tömlő ¾”, 2,15 m 
hosszú

Tartály csavarmenettel a Herkules 
tartályhoz illeszthető, R ¾”
Cikkszám: 330044

Aqua-Quick műanyag 
kifolyócsap
réz színben, mely illik 
minden felszíni tartály-
hoz és esővíztárolóhoz,
Bekötési méret ¾”
Cikkszám: 504040

Aqua-Quick 4 részes 
műanyag kifolyó-szett 
készlet
Segítségével a víz 
gyorsabban folyik! A 
rézszínű, műanyag 
kifolyócsap készlet az 
alábbiakból áll:
-  csap tömítéssel és 

rögzítőanyával
-  Gardena® csatlakozó  

adapter - ½” és ¾” 
tömlőcsatlakozó 
adapter

-  karmantyú és tömíté-
sek

Cikkszám: 504044
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Esőcsatorna szűrök

Önműködő töltőszerkezet
Cikkszám, szürke: 503011 
Cikkszám, barna: 503010

Önműködő töltőszerkezet de luxe
Cikkszám, szürke: 503015 
Cikkszám, barna: 503014

GARANTIA® Önműködő töltőszerkezet túlfolyás 
elleni védelmi funkcióval 
•	 Automata töltőszerkezet szűrővel
•	 Csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
•	Oldalsó kivezetés 3/4” csővel és csavarmenettel
•	 Lombleválasztó szűrővel
•	 Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott
•	 Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható) 
•	 Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos

Ajánlott max. tetőfelület 50 m²

GARANTIA Önműködő töltőszerkezet de luxe 
túlfolyás elleni védelmi funkcióval
• Automata töltőszerkezet szűrővel
• Csatlakoztatható DN 100 ejtőcsövekhez
• Oldalsó kivezetés 1” csővel és csavarmenettel
• Lombleválasztó szűrővel
• Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott
• Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható) 
• Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos

Ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Önműködő töltőszerkezet/Önműködő 
töltőszerkezet de luxe
Kedvező megoldás az esővíztárolóknál 
és a kisebb tartályoknál
Lásd. 31. oldal

Regendieb
Klasszikus megoldás a felszíni 
tartályoknál
Lásd 33. oldal

Regendieb de luxe
Pillanatok alatt átállítható nyári 
üzemmódról téli üzemmódra
Lásd 32. oldal.
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Esőcsatorna szűrök

Regendieb de luxe
Cikkszám, szürke: 344104
Cikkszám, barna: 344105

Regendieb de luxe
•  Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
•  Nagy vízkinyerés (ca. 90 %)
•  Túlcsordulás elleni védelem
•   Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 

100 ejtőcsövekhez
•  Egy mozdulattal átállítható téli üzemre 

(nem kell kiszerelni)
•  Rozsdamentes acél finomszűrővel rendelkezik
•  Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel 

DN 50 és 5/4” menettel
•  Magasság ca. 30 cm
•  Ø ca. 17 cm 

Az ajánlott maximális tetőfelület  100 m²

Téli üzemmód

Nyári üzemmód

Oszlopos – Fali tartály 550 literes 
ábrája a Regendieb de luxe
esőcsatorna szűrővel

10 %

DN 70 / DN 50 / R 1 1/4”

DN 70 - DN 100

90 %
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Regendieb
Cikkszám, szürke: 343011 
Cikkszám, barna: 343010

Esőcsatorna Szűrök
•  Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
•  Túlcsordulás elleni védelem
•  A szűrő megfordításával átállítható nyári üzemmódról télire
•  Nagy vízkinyerés  (ca. 90 %)
•  Szűkítő betéttel  csatlakoztatható DN 70 –DN 100 

ejtőcsövekhez
•  Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel DN 50 és 5/4” menettel
Az ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Összekötő szett
Cikkszám, szürke: 343500
(tömlő és ellenanya)

10 %

Túlfolyó stop

Összekötő szett

DN 70 / DN 50 / R 1 1/4”

90 %

Lombleválasztó
•  Kiválasztja a lombot és a nagyobb tetőre hulló 

szennyeződéseket
•  Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 

ejtőcsövekhez
•  Ideális erősebb lombhullás esetén ill. előszűrőként 
•  Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
•  A szűrőfelület kényelmes mozgatása

Lombleválasztó
Cikkszám, szürke: 346013
Cikkszám, barna: 346011

DN 70 - DN 100

DN 70 - DN 100
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Szennyvízgyűjtő tartály
1600 liter űrtartalomtól

Méret: Gyűjtőtartály 3500 liter*

méret cm-benMaße in cm
245

82
60

37
14

1
17

8

leegyszerűsített ábra

*A Cristall® és a Columbus® szennyvízgyűjtők méreteid lásd a 4-5. oldalon

Columbus szennyvízgyűjtő 6500 liter
hossszabbítónyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102034

Columbus szennyvízgyűjtő 3700 liter
hossszabbítónyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102032

Columbus szennyvízgyűjtő 4500 liter
hossszabbítónyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102033

Cristall® szennyvízgyűjtő* 1600 liter
hosszabbítónyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102030

Cristall® szennyvízgyűjtő* 2650 liter
hosszabbítónyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102031

Szennyvízgyűjtő 3500 liter PE-lépésálló 
tetővel DIBt-engedéllyel (Z-40.24-215)
Cikkszám: 102011

...Tartozékok

Túlfolyó őr
6 V-os elemmel 
működik
Cikkszám: 351017

Columbus teleszkópos hosszabbítónyak 
a 3500 literes Szennyvízgyűjtőhöz
A hosszabbítónyak rövídíthető 22 – 70 cm között, 
Ø 60 cm
Cikkszám: 202057

a kép a 3500 literes szennyvízgűjtő tartályt mutatja

a beépítéshez KG csövek!

befolyás

szellőzés a tetőn keresztül 
szellőző lezáróval

szellőzés

Monolitikus gyűjtőtartály
•  egybeöntve, varrat nélkül készül
•  stabil kivitel
•  alacsony súlyának köszönhetően 

könnyű beépíthetőség
•  tetszés szerint bővíthető
•  a tartály kitisztítás után esővízgyűjtő 

tartályként is alkalmazható

GARANCIA

évGARANCIA
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méret cm-ben

A kiskertek legkedvezőbb 
megoldása
•  TÜV minősített
•  A tartály a talajvízbe beépíthető akár a 

tartály felső széléig
•  Egyszerű telepítés:  akár egy 80 cm 

széles ajtón bevihető, a tartály fele 
csak 30 kg súlyú

•  Gyors összeszerelés az oldaltömítések 
segítségével

Herkules szennyvízgyűjtő tartály
1600 liter űrtartalomtól, talajvízben is stabil

Használja ki a következő előnyöket!

TIPP
Ajánljuk, hogy a telepítést megelőzően a területileg illetékes hatóságnál érdeklődje meg, 
hogy az Ön lakóhelyén milyen engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség van. 

TÜV minősített
A nagy kiterjedésű 
bordázatnak köszönhetően 
a Herkules-tartály®  igen 
stabil. TÜV beépítési vizsgával 
rendelkezik

Egyszerű és gyors szerelés
A tartály két felét csavarok 
nélkül, 24 összekötőelemmel 
néhány perc alatt össze lehet 
kapcsolni.

Kényelmes szállítás
Egy-egy tartályfél kb. 30 
kg, könnyen szállítható és 
szerelhető. Az egyes darabok 
minden (80 cm-nél szélesebb
ajtón átférnek)

Időálló tömítés
Az erős oldaltömítések (piros 
szín) és az összekötőelemek 
(sárga metszet) biztosítják a 
Herkules-tartály ® tartós 
tömítését.

Herkules szennyvízgyűjtő
3200 liter
fekete, támasztócsővel
Cikkszám: 100011

Herkules szennyvízgyűjtő
1600 liter
feket, támasztócsővel
Cikkszám: 100010

Herkules szennyvízgyűjtő
3200 liter 
zöld, támasztócsővel
Cikkszám: 100002

Herkules szennyvízgyűjtő
1600 liter 
zöld, támasztócsővel
Cikkszám: 100001

Maße in cm

15
6

78

14,5

131,5
20 7,5 11

...Tartozékok

Levegőztető csatlakozó 
DN 100
Cikkszám: 369017

leegyszerűsített ábra a kép a 3200 literes csomagot mutatja

távolság

SzellőzésDN 200 kupola

a beépített tartály  fölött 
gépkocsival nem lehet 
közlekedni

támasztócső alkalmazása
a szállítás tartalmazza

a beépítéshez KG csövek!

szellőzés a tetőn keresztül 
szellőző lezáróval

Befolyás

Engedély szá

m
aZ-40.24-217 

Engedély szá

m
aZ-40.24-217 

m
ax

. t
al

aj
ví

zs
zi

nt

Ellenőrző akna lezáró
DN 200
teleszkópos lezáróval
(1 m hosszú, rövidíthető)
Cikkszám: 322026



GARANTIA® – minőségi termékek
Házban és kertben:

Garancia záradék:
A jelen prospektusban jelzett garancia csak a 
megadott tartályokra vonatkozik és nem az egyes 
alkatrészekre és tartozékokra, még akkor sem, ha a 
csomag ezeket is tartalmazza. 
A garancia ideje alatt ingyenesen pótoljuk a meg-
bihábosodott részeket - ezen túlmenő szolgáltatások 
nyújtása kizárt.
A garancianyújtás feltétele az előírás szerinti 
használat, az útmutatásnak megfelelő szerelés és 
behelyezés
Figyelem!
A föld fölötti tartályokat a fagy beállta előtt ki kell 
üríteni! Talajvízbe történő telepítésnél, kérjük kon-
zultáljon az illetékes szakemberrel. 

Az egyes termékekkel kapcsolatban fenntartjuk a 
műszaki változtatások, továbbfejlesztések, valamint 
a tévedés jogát.±
A jelen prospektusban megadott méretektől és 
űrtartalmaktól ± 3 %-os eltérés lehetséges

Részletesen lásd a 24. oldalon

•  Különösen kis helyigényű tartály, 
a 350 literes csak 48 cm mély

•  Az alacsony helyigény mellett 
nagy tárolókapacitás!

•  Elegáns és rendkívül stabil

2in1 ÚJ

www.garantia.de 
info@garantia.de

GARANTIA® – Az Otto Graf GmbH 
védjegye

Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-Straße 2-6 
D-79331 Teningen

Az Ön szakkereskedője:

A GARANTIA termékek magyarországi 
importöre és képviselője

„SUNI“ Service Universal Kft.
1105 Budapest, Kelemen u. 25.
Tel./fax: (1)262-6446; (1)261-4120
www.suni-kft.hu
e-mail: suni@mail.datanet.hu

User
Sticky Note
eva.suni@mail.datanet.hu


