
51

- Možnosť umiestnenia:
• nad zemou – kdekoľvek na rovnej spevnenej ploche,

• pod zemou – vďaka bohatému príslušenstvu oporných trubiek,

• v pivnici alebo suteréne – jednotlivé polovice prejdú dverami
so šírkou 80 cm.

- Rýchle prepojenie bez skrutiek.

- Trvalo tesné vďaka pevnému prepojeniu.

- Možnosť rozšírenia podľa požiadaviek. Vďaka tvarovaným spojom
a pripojovacím plochám je možné dosiahnuť niekoľko objemov.

- Pohodlná doprava vďaka nízkej hmotnosti a praktickej veľkosti.

Zberná nádoba na vodu Herkules

Záhradný stĺpik na vodu s kohútikom
Typ: 7789-1 svetlý, 7789-2 tmavý

- Záhradný stĺpik na vodu s kohútikom umožňuje
ľahké a pohodlné čerpanie vody na záhrade.
Svojim vzhľadom imituje žulu alebo mramor.
V záhrade bude nie len praktickým riešením, ale aj
ozdobou. Možnosť upevnenia pomocou skrutiek
alebo voľného osadenia do zeme. Prívod vody
zabezpečíte pripojením k bežnej záhradnej hadici
alebo k nádrži na dažďovú vodu.

240 x 240 x 900 mm

2 kg

39,00

Zabudovaný filter
Typ: 7954

- Samočistiaci filter 
s nerezovou filtračnou
vložkou.

- Otvory v site vložky 0,35 mm.

- Priechod vody cez 95 %.

- Montáž bez náradia.

- Vrátane vlnolamu 
a prepadového 
sifónu.

Teleskopické predĺženie
šachtového otvoru
Typ: 7953

- Slúži na dorovnanie veka šachty
s úrovňou terénu.

- Rozsah predĺženia 220–700 mm.

- Priemer 620 mm.

PRÍSLUŠENSTVO K PODZEMNÝM ZÁSOBNÍKOM

NADZEMNÉ NÁDOBY NA DAŽĎOVÚ VODU

Závesný filtračný kôš
Typ: 7955

- Nastaviteľný záves 570–690 mm.

- Rozmery koša Ø 410/175 mm.

- Otvory v site 0,35 mm.

89,00175,00

412,00

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU
– NADZEMNÉ NÁDOBY NA DAŽĎOVÚ VODU

Možnosť prepojenia nádob

TYP POPIS
OBJEM

(l)
ROZMERY

(mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
CENA 
(EUR)

7700 Zberná nádoba 1600 Ø 1350 x 1600 60 340,00
7701 Sada dvoch zberných nádob 3200 2x Ø 1350 x 1600 120 679,00
7702 Sada troch zberných nádob 4800 3x Ø 1350 x 1600 180 977,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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