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NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁDRŽE 
NA DEŠŤOVOU VODU

Sběrač dešťové vody s filtrem automat
Typ: 7706

- Pro plnění nádrží pro střechy o ploše max. 50 m2. 

- Spolehlivě filtruje hrubé nečistoty (např. listí).

- Zabraňuje přetečení plných sběrných nádrží.

- Snadné přepnutí na letní i zimní provoz.

- Vybaveno bočním vývodem 25 mm (1") s hadicí a šroubovým spojem.

- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.

Technická specifikace:
Výška: 115 mm
Průměr: 130 mm
Max. plocha střechy: 50 m2

Připojení: 25 mm (1")
Pro potrubí o průměru:
70–100 mm

Technická specifikace:
Výška: 150 mm
Průměr: 150 mm
Max. plocha střechy: 80 m2

Připojení: 32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru:
70–100 mm

Technická specifikace:
Výška / šířka / hloubka: 250 / 150 / 200 mm
Max. plocha střechy: 80 m2

Připojení: DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru: 70–100 mm

Technická specifikace:
Výška / šířka / hloubka: 
350 / 110 / 180 mm
Max. plocha střechy: 80 m2

Pro potrubí o průměru: 70–100 mm

Sběrač dešťové vody s filtrem automat de luxe
Typ: 7707

- Pro plnění nádrží pro střechy o ploše max. 80 m2. 

- Spolehlivě filtruje hrubé nečistoty (např. listí).

- Zabraňuje přetečení plných sběrných nádrží.

- Snadné přepnutí na letní i zimní provoz.

- Vybaveno bočním vývodem 32 mm (1 ¼") s hadicí 
a šroubovým spojem.

- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.

Sběrač dešťové vody se samočistícím filtrem  
Typ: 7708

- Samočistící filtr Regendieb pro čištění dešťové vody pro střechy o ploše
max. 80 m2. 

- Spolehlivě filtruje nečistoty z dešťové vody.

- Samočistící filtr s jemným filtrem z nerezové oceli.

- Naplňuje nádrž na dešťovou vodu a zabraňuje jejímu přetečení.

- Otočením filtrační vložky lze snadno přepnout na letní nebo zimní provoz.

- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.

- Dodáváno včetně těsnění DN 19/32 vhodné pro všechny nadzemní nádrže.

Sběrač dešťové vody se separátorem
nečistot  
Typ: 7709

- Ochrana Laubabscheider před nečistotami pro střechy
o ploše max. 80 m2.

- Perfektní během častého opadávání listí.

- Spolehlivě odděluje listí a hrubé nečistoty a zabraňuje
tak zanášení potrubí.

- Vhodné použít jako předfiltrace.

- Snadné vyjmutí síta bez demontáže 
celého filtru – vhodné pro čištění 
nebo v období před mrazy.

- Snadné přepnutí z letního 
na zimní provoz.

- Vhodné pro potrubí o průměru 
70–100 mm.

Propojovací hadice 
Hadice Ø ¾" (Typ: 8067-A) .................................... 290,- Kč
Hadice Ø 1 ¼" (Typ: 8067-B).................................. 390,- Kč
Hadice Ø 2" (Typ: 8067-C)...................................... 490,- Kč

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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