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- Możliwość umieszczenia:
• nad ziemią – gdziekolwiek na równej utwardzonej

powierzchni, 
• pod ziemią – dzięki bogatemu zestawowi rur podpierających,
• w piwnicy lub w suterenie – gdy poszczególne połówki

mieszczą się w drzwiach o szerokości 80 cm.

- Szybkie podłączenie bez śrub.

- Trwale szczelne dzięki mocnemu podłączeniu.

- Możliwość rozszerzenia stosowanie do wymagań. Dzięki
profilowanym połączeniom i powierzchniom łączącym można
zwielokrotnić pojemność.

- Wygodny transport dzięki niskiej wadze i praktycznym
wymiarom.

Zbiornik wody Herkules

Kolumna wodna z kranem
Typ: 7789-1 jasny, 7789-2 ciemny

- Kolumna ogrodowa z kranem pozwala na łatwe
i wygodne pompowanie wody w ogrodzie. Jego
powierzchnia imituje granit lub marmur.
W ogrodzie będzie nie tylko praktycznym
rozwiązaniem, ale także dekoracją. Opcja
mocowanie za pomocą śrub lub pasowanie luźne
w ziemię. Podłączenie dopływu wody z sieci lub
zbiornika na deszczówkę.

240 x 240 x 900 mm

2 kg

114,00

Wbudowany filtr
Typ: 7954

- Samoczyszczący się 
filtr z elementem 
filtrującym ze stali nierdzewnej.

- Otwory w sicie wkładki
0,35 mm.

- Przepływ wody powyżej 95%.

- Montaż bez narzędzi.

- W zestawie falochron i syfon
przelewowy.

Przedłużenie
teleskopowe otworu
Typ: 7953

- Służy do wyrównania wieka
z poziomem gruntu.

- Zakres rozszerzenia 220-700 mm.

- Średnica 620 mm.

AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH

NAZIEMNE POJEMNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

Wiszący kosz filtra
Typ: 7955

- Regulowany zawias 570–690 mm.

- Wymiary kosza Ø 410/175 mm.

- Otwory z siatki 0,35 mm.

349,00
1 639,00

GOSPODAROWANIE WODĄ DESZCZOWĄ
– NAZIEMNE ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

Możliwość połączenia zbiorników

TYP OPIS
OBJ.

(l)
WYMIARY

(mm)
WAGA

(kg)
CENA

(zł)
7700 Zbiornik 1600 Ø 1350 x 1600 60 1 351,00
7701 Zestaw dwóch zbiorników 3200 2x Ø 1350 x 1600 120 2 706,00
7702 Zestaw trzech zbiorników 4800 3x Ø 1350 x 1600 180 4 063,50

694,00
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