Zbiornik paski F-LINE
Prosta i szybka instalacja
Idealnie nadaje si! jako dodatkowy
system retencyjny
Zbiorniki F-LINE s paskie w porównaniu z tradycyjnymi
zbiornikami. Oznacza to mniejszy nakad prac ziemnych, atwy
monta i mniejsze koszty! May wykop atwo mona wypeni
ponownie i ogród wyglda tak, jak przed zamontowaniem
zbiornika. Zbiornik F-LINE stanowi idealne rozwizanie
do gromadzenia wody deszczowej na kadej posesji.

Wymagaj" o 60% mniejszej g!boko#ci
i do 70% mniejszego wykopu
ni$ zbiorniki tradycyjne.

Zbiornik paski F-LINE - Zalety:
 "atwy i szybki monta, niskie koszty montau
 Niewielki wykop w ziemi - ograniczone roboty ziemne pozwalaj
zachowa ogród w niezmienionym ksztacie
 Idealnie nadaje si# jako dodatkowy system retencyjny na
istniejcych posesjach
 Moliwo$ najazdu samochodem osobowym
 Moliwo$ posadowienia w wodzie gruntowej do wysoko$ci
konierza zbiornika
 25 lat gwarancji

Seria zbiorników F-LINE - pojemno#ci 1500  7500 litrów

F-LINE 3000 litrów
F-LINE 1500 litrów

Niecka pompy umo$liwia
optymalne wykorzystanie
obj!to#ci zbiornika
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Porównanie posadowienia systemów ogrodowych

ok.

Wielko$ wykopu

120 cm
3

ok. 9,6 m

ok. 250 cm
ok. 58 m3
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G#boko$ wykopu

Betonowy 5000
litrów

Uwaga: Powysze dane wg Niemieckiego Instytutu Standaryzacji,
4124 dla wykopów ziemnych.
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G#boko$ instalacji tego zbiornika dla systemów ogrodowych si#ga ok. 98 cm dla zbiorników 1500 i 3000 litrów
oraz ok. 120 cm w przypadku zbiorników 5000 litrów.
Korzy$ci wynikajce z niewielkiej ilo$ci otrzymanego urobku
s oczywiste. W przypadku zbiornika F-LINE 5000 l jest to
tylko okoo 9,6 m3 ziemi, gdy w przypadku zbiornika betonowego o obj. 5000 l to ju ok. 58 m3.

F-LINE 5000
litrów

Model zbiornika

58 m3
9,6 m3

Nie jest wymagana przestrze% robocza
ani kt nachylenia skarp

120 cm

przestrze%
robocza i kt
nachylenia
skarp

zbiornik
betonowy
5000 l
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zbiornik F-LINE 5000 l

Wymagana
przestrze%
robocza i kt
nachylenia
skarp
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Wymagana
G#boko$ wykopu

Seria zbiorników F-LINE: Mistrzowskie osigni#cie w zakresie konstrukcji, statyki i geometrii
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F-LINE 7500 litrów
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F-LINE 5000 litrów
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Konieczne jest wykonanie niewielkiego
wykopu
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Zbiornik paski F-LINE

Zbiornik paski F-LINE
Konieczne jest wykonanie tylko niewielkiego wykopu.
Twój ogród b!dzie szybko wygl"da tak, jak dotychczas.

ta$u
G!boko#& mon
ch (1500
wy
do
ro
og
systemów
jedynie 98 cm.
i 3000 l) wynosi

Dane techniczne
Wysoko#&
korpusu
zbiornika

Wysoko#& wraz
z konierzem pod
rur! wznosz"c"

Wielko#&

Dugo#&

Szeroko#&

Wysoko#& niecki
pompy

1500 l*

2400 mm

1200 mm

650 mm

735 mm

200 mm

3000 l*

2400 mm

2400 mm

650 mm

735 mm

200 mm

5000 l*

2960 mm

2220 mm

880 mm

995 mm

200 mm

7500 l*

3340 mm

2310 mm

1125 mm

1240 mm

Dopyw**

Odpyw**

80 kg

225 mm

275 mm

170 kg

225 mm

275 mm

250 kg

225 mm

275 mm

Brak niecki pompy 310 kg

225 mm

275 mm

* W zaleno$ci od rónic w wysoko$ciach pocze%, pojemno$ uytkowa moe si# róni o ok. 10& pojemno$ci znamionowej.
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** Górna kraw#d' konierza pod rur# wznoszc
do poziomu rury dopywowej

Instalacje kilku zbiorników

Kod produktu
Pojemno#&

Kod produktu

Pojemno#&

Kod produktu

1500 l

RWFT1500

6000 l (2 x 3000 l) z zestawem elementów poczeniowych

RWFT3030

3000 l

RWFT3000

10000 l (2 x 5000 l) z zestawem elementów poczeniowych

RWFT5050

5000 l

RWFT5000

15000 l (2 x 7500 l) z zestawem elementów poczeniowych

RWFT7575

7500 l

RWFT7500

Zestaw z"czek dla zbiorników paskich F-LINE
2 x 2 poczenia skr#cane
(rura czca PE DN 50)
Kod produktu: RWZT0014
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Zamawiaj"c zbiorniki, dodatkowo zamów pokrywy oraz przedu$enia rur wznosz"cych (str. 24 - 25)

