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Dostępne kolory:  orzechowy lub bangkirai

Ten wyjętkowy zbiornik wody deszczowej przypomina pieę 
starego dębu. Jego realistyczne wykoęczenie otrzymano dzięki 
specjalnej obróbce wysokiej jakoęci, odpornego na warunki 
atmosferyczne polietylenu, aę trudno odróęnię go od oryginału.
Duęa objętoęę zbiornika (475 litrów) pozwala na wykorzystanie 
go nawet w ęredniej wielkoęci ogrodach. Z przodu zbiornika 
znajduje się gwintowany otwór ¾”, w który moęna wkręcię 
kranik. Natomiast z boku znajduje się odpływ pozwalajęcy 
na opróęnienie zbiornika przed zimę lub połęczenie kilku 
zbiorników w baterię. Pokrywa zbiornika zabezpieczona jest 
zamkiem chronięcym zbiornik przed dostępem dzieci.

3p zbiornik wody 
deszczowej evergreen

P
orzechowy

P
bangkirai

70-78/120 475 l PE 9000580
70-78/120 475 l PE 9000585

orzechowy
bangkirai

Ø/H [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr

05

orzechowy 475 l bangkirai 475 l
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Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Zbiornik wody deszczowej przypominający, dzięki 
wiernemu naturze odwzorowaniu, kamień naturalny 
lub też małą, murowaną studnię. Na zbiorniku można 
także sadzić kwiaty, dzięki czemu dopasowuje się
on harmonijnie do każdej pory roku.
Dopływ umieszczony jest u górnej krawędzi zbiornika, 
z boku. Pobór wody odbywa się poprzez otwór 
znajdujący się z przodu zbiornika. W ¾” mosiężny 
gwint można wkręcić zawór.

przegląd cech produktu

- Zbiornik spełniający 2 funkcje:
  dekoracyjna oraz magazynowania wody deszczowej
- Misa na roślinność ma możliwość zdejmowania –
 przydatne przy sadzeniu roślin
- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio 
 wania UV oraz odporność na zmienne warunki 
 atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór   
 (osprzęt — strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

3p zbiornik wody 
deszczowej arcado

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

60/105

60/165

60/200

230 l

360 l

460 l

PE

PE

PE

9000630

9000650

9000640

60/105

60/165

60/200

230 l

360 l

460 l

PE

PE

PE

9000635

9000655

9000645

granitowy
piaskowy
czarny gr.
granitowy
piaskowy
czarny gr.
granitowy
piaskowy
czarny gr.

60/105

60/165

60/200

230 l

360 l

460 l

PE

PE

PE

9000637

9000657

9000647

Ø/H [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr.

4 *paiuas#--xcym* 
granitowy 230 l

4 *paiuas#--xcxv* 
piaskowy 230 l

4 *paiuas#--xccy* 
czarny granitowy 230 l

4 *paiuas#--xc.c* 
granitowy 360 l

4 *paiuas#--xv-.* 
piaskowy 360 l

4 *paiuas#--xvyn* 
czarny granitowy 360 l

4 *paiuas#--xcv,* 
granitowy 460 l

4 *paiuas#--xcbb* 
piaskowy 460 l

4 *paiuas#--xcnx* 
czarny granitowy 460 l
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Zbiornik wody deszczowej o pojemności 275 litrów 
przypominający naczynie z terakoty. 
Jest to beczka nadająca się w szczególności do 
ogrodów utrzymanych w stylu krajów południowych. 
Wyposażona jest w pokrywę z zamknięciem 
chroniącym przed dostępem dla dzieci (zamknięcie 
typu „bajonet”).
Dopływ umieszczony jest u górnej krawędzi zbiornika, 
z boku. Wodę pobiera się do konewki.
Opcjonalnie Trentino można wyposażyć w zawór.

przegląd cech produktu

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio 
 wania UV oraz odporność na wpływy atmosferyczne
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie  
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

3p zbiornik wody 
deszczowej Trentino
Dostępne kolory: terakota

P
terakota

54-78/100 275 l PE 9000700terakota
Ø/H [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr.

4 *paiuas#--yxnn* 
terakota 275 l
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Ten 275 litrowy zbiornik wody deszczowej wygląda jak 
stara drewniana beczka.
Stąd też wspaniale komponuje się w ogrodach 
zbliżonych do naturalnych lub przy drewnianych do-
mach. Rustico wyposażony jest w pokrywę 
z zamknięciem chroniącym przed dostępem dla dzieci 
(zamknięcie typu „bajonet”). Do doprowadzenia wody 
zaleca się stosowanie zbieraczy wody deszczowej 
z filtrem lub filtrów.

przegląd cech produktu

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio 
 wania UV oraz odporność na wpływy atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór   
 (osprzęt — strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie  
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

Dostępne kolory: orzechowy lub bangkirai

3p zbiornik wody 
deszczowej rustico

09

P
orzechowy.

P
bangkirai

4 *paiuas#--x-nb* 
orzechowy 275 l

54-78/100 275 l PE 9000720
54-78/100 275 l PE 9000722

orzechowy
bangkirai

Ø/H [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr.

bangkirai 275 l

4 *paiuas#--xyv-* 
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Dostępne kolory:  orzechowy lub bangkirai

Ten wyjętkowy zbiornik wody deszczowej zainspirowany 
jest drewnianymi gontami oraz skandynawskimi ęwierkami. 
Węski kształt oraz niewielkie rozmiary podstawy umoęliwiaję 
jego instalację nawet w najmniejszych ogrodach.
Doskonale prezentuje się obok drewnianej szopy czy teę płotu 
lamelowego. Wykonany jest z wysokiej jakoęci polietylenu 
odpornego na warunki atmosferyczne, doskonale oddaje 
kolor i fakturę prawdziwego drewna. 
Z przodu zbiornika znajduje się przyłęcze ¾” pozwalajęce na 
zamocowanie kraniku. Natomiast z boku umieszczono 
odpływ pozwalajęcy na opróęnienie zbiornika przed zima lub 
połęczenie kilku zbiorników w baterię.

3p zbiornik wody 
deszczowej finesse

P
orzechowy

P
bangkirai

175/60/40 300 l PE 9000380
175/60/40 300 l PE 9000385

orzechowy
bangkirai

H/B/L [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr

11

dunkelbraun 300 l hellbraun 300 ldunkelbraun 300 l hellbraun 300 l
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P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

118/80/40 300 l PE 9000370
118/80/40 300 l PE 9000370

granitowy
piaskowy
czarny gr. 118/80/40 300 l PE 9000370

H/B/L [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr

4 *paiuas#--xx,m* 
granitowy 300 l

4 *paiuas#--xx.v* 
piaskowy 300 l

4 *paiuas#--xc--* 
czarny granitowy 300 l



Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Zbiornik wody deszczowej o pojemności 300 litrów 
i o wyglądzie kamienia naturalnego. Będąc wierną 
naturze imitacją, przypomina on mur z kamienia 
naturalnego. 
Na zbiorniku tym można także sadzić kwiaty, dzięki 
czemu dopasowuje się on harmonijnie do każdej pory 
roku. Dopływ umieszczony jest w górnej krawędzi 
ściany bocznej, a pobór wody odbywa się poprzez 
¾” otwór znajdujący się na ścianie przedniej.

przegląd cech produktu

- Zbiornik spełniający 2 funkcje:
 dekoracyjną oraz magazynowania wody deszczowej
- Misa na roślinność jest zdejmowalna – przydatne   
 przy sadzeniu roślin
- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio 
 wania UV oraz odporność zmienne warunki 
 atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór   
 (osprzęt – strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie  
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

zbiornik wody 
deszczowej maurano

13
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Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Wzór dla tego niezwykłego zbiornika na wodę desz-
czową stanowi głaz narzutowy. Dzięki niewielkiemu 
amonitowi po jednej stronie, zbiornik ten uzyskuje 
całkowicie indywidualny charakter. Pobór wody 
odbywa się poprzez zintegrowany mosiężny gwint ¾” 
(znajdujący się po obu stronach), w który można 
wkręcić zawór. Na węższej/krótszej ścianie znajduje 
się kolejny gwint, poprzez który można pobierać 
wodę, lub doprowadzać do zbiornika wodę. Poza tym 
dopływ wody deszczowej może się odbywać poprzez 
zbieracz wody deszczowej z filtrem lub przez filtr.

przegląd cech produktu

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio 
 wania UV oraz odporność na wpływy atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór   
 (osprzęt — strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie  
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

zbiornik wody 
deszczowej montana

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

136/96/40 225 l PE 9000570
136/96/40 225 l PE 9000570

granitowy
piaskowy
czarny gr. 136/96/40 225 l PE 9000570

H/B/L [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr
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4 *paiuas#--x-mx* 
granitowy 225 l

4 *paiuas#--x-,.* 
piaskowy 225 l

4 *paiuas#--xxcx* 
czarny granitowy 225 l
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Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Skromny i elegancki zbiornik na wodę deszczową
o delikatnie obrobionej powierzchni zewnętrznej.
Na zbiorniku tym opcjonalnie można także sadzić 
kwiaty, dzięki czemu harmonijnie dopasowuje 
się on każdej pory roku. Zasilanie wodą odbywa 
się w górnej części zbiornika. 
Na ścianie przedniej znajduje się mosiężny gwint ¾”,
w który można wkręcić kranik.

przegląd cech produktu

- Zbiornik spełniający 2 funkcje: dekoracyjną oraz   
 magazynowania wody deszczowej
- Misa na roślinność jest zdejmowalna — przydatne   
 przy sadzeniu roślin
- Szczególna stabilność na oddziaływanie promienio- 
 wania UV oraz odporność na zmienne warunki 
 atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór   
 (osprzęt — strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie  
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

zbiornik wody 
deszczowej noblesse

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

105/79/41 275 l PE 9000350
105/79/41 275 l PE 9000355

granitowy
piaskowy
czarny gr. 105/79/41 275 l PE 9000357

H/B/L [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr

17

4 *paiuas#--x-.n* 
granitowy 275 l

4 *paiuas#--xy-x* 
piaskowy 275 l

4 *paiuas#--xxxb* 
czarny granitowy 275 l
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Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy, zielony lub czarny

Jumbo jest prawdziwie dużym i pojemnym zbiorni-
kiem. Dzięki prostej formie i gładkiej powierzchni 
zewnętrznej pasuje on do każdej ściany budynku. 
Jego pojemność magazynowa — to 800 litrów. 
Do poboru przewidziany jest znajdujący się na ścianie 
przedniej zbiornika Jumbo, pośrodku i na wysokości 
ok. 30 cm, ¾” gwint wewnętrzny. Można w nim 
umieścić kranik służący, na przykład, do napełniania 
konewki. Na ścianach bocznych znajdują się gwinty 
wewnętrzne ¾”, służące albo do podłączenia pompy, 
albo do szeregowego połączenia większej ilości 
zbiorników. Aby doprowadzać do Jumbo tak dużo 
wody, jak tylko jest to możliwe, należy stosować 
zbieracze wody deszczowej z filtrem. Jako że zbiornik 
nie ma określonej wysokości otworu dopływowego, 
zbieracz wody deszczowej z filtrem można umieścić 
na dowolnej wysokości. Na górze zbiornika Jumbo 
umieszczony jest mały otwór rewizyjny (Ø 10 cm), 
poprzez który zbiornik można czyścić. W zakresie 
dostawy znajduje się metalowy kątownik — zabezpie-
czenie na wypadek wichury. Dopasowany zestaw śrub 
ułatwia montaż przyścienny.

przegląd cech produktu

-  Szczególna stabilność na oddziaływanie
 promieniowania UV oraz odporność na wpływy
 atmosferyczne
- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór
 (osprzęt — strona 27)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie
 zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 24)
- 2 lata gwarancji

3p zbiornik wody 
deszczowej jumbo

179/80/60 800 l PE 9000510
179/80/60 800 l PE 9000520

granitowy
piaskowy
zielony
czarny

179/80/60
179/80/60

800 l
800 l

PE
PE

9000530
9000540

H/B/L [cm] Pojemność Materiał Art.-Nr

P
granitowy

P
piaskowy

P
zielony

P
czarny
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4 *paiuas#--yyvc* 
granitowy 800 l

4 *paiuas#--yyx.* 
piaskowy 800 l

4 *paiuas#--yynm* 
zielony 800 l

4 *paiuas#--yyb-* 
czarny 800 l



Punkt poboru wody z kranikiem Forest umożliwia 
użytkownikowi wygodne i proste pobieranie wody 
w ogrodzie. Wysoki na 100 cm, wygląda jak drewniany, 
rustykalny słupek, a jest wykonany z tworzywa 
sztucznego o wysokiej jakości, imitującego odpo-
wiedni gatunek drewna.
Punkt poboru wody Forest może być przykręcony do 
stałego podłoża, albo osadzony bezpośrednio 
w gruncie. Jest on wyposażony w ½” kranik wykonany 
z mosiądzu, z okrągłą zaślepką. Doprowadzenie wody 
odbywa się przy użyciu standardowych węży
ogrodowych z szybkozłączkami.

Dostępne kolory: 
orzechowy, bangkirai lub modrzewiowy

3p punkt poboru 
wody forest

PPP
orzechowy bangkirai modrzewiowy

orzechowy
bangkirai
modrzewiowy

100/14/9
100/14/9
100/14/9

26 x 20 cm
26 x 20 cm
26 x 20 cm

PE
PE
PE

9000440
9000442
9000444

H/B/L [cm] Podstawa Materiał Art.-Nr

20

orzechowy

4 *paiuas#--xyxn* 

4 *paiuas#--xy.b* 
bangkirai

4 *paiuas#--xymy* 
modrzewiowy



Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Ogrodowy punkt poboru wody z ½” kranikiem i 
okrągłą zaślepką w kolorze chrom lub mosiądz. 
Umożliwia on użytkownikowi wygodne i proste 
pobieranie wody w ogrodzie. Wygląda jak naturalny 
granitowy słupek, a jest wykonany z tworzywa 
sztucznego o wysokiej jakości, imitującego kamień. 
Alternatywnie może współpracować z systemami 
do wody deszczowej służącymi do podlewania 
ogrodów. Doprowadzenie wody odbywa się przy 
użyciu standardowych węży ogrodowych 
z szybkozłączkami.

3p punkt poboru 
wody natura

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

98/12/12 24 x 24 cm PE 9000430
98/12/12 24 x 24 cm PE 9000435

granitowy
piaskowy
czarny gr. 98/12/12 24 x 24 cm PE 9000437

H/B/L [cm] Podstawa Materiał Art.-Nr
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granitowy

4 *paiuas#--xynv* 
piaskowy

4 *paiuas#--xxnc* 
czarny granitowy

4 *paiuas#--x-xm* 

czarny granitowy

czarny gr. 98/12/12 24 x 24 cm PE 9000467
H/B/L [cm] Podstawa Materiał Art.-Nr



Ogrodowy punkt poboru wody z chromowanym 
kranikiem oraz rombową zaślepką. Umożliwia 
on użytkownikowi wygodne i proste pobieranie wody 
w ogrodzie. Idealny w połączeniu z systemami do 
wody deszczowej służącymi do podlewania ogrodów. 
Wysoki na 90 cm Poller wygląda jak oszlifowany 
słupek, a jest wykonany z tworzywa sztucznego 
o wysokiej jakości. Doprowadzenie wody odbywa 
się przy użyciu standardowych węży ogrodowych 
z szybkozłączkami.

Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

3p punkt poboru 
wody poller

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

90/12/12 24 x 24 cm PE 9000400
90/12/12 24 x 24 cm PE 9000420

granitowy
piaskowy
czarny gr. 90/12/12 24 x 24 cm PE 9000427

H/B/L [cm] Podstawa Materiał Art.-Nr

22

granitowy

4 *paiuas#--yymv* 

4 *paiuas#---,bn* 
piaskowy

4 *paiuas#--xx-y* 
czarny granitowy



Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Ogrodowy punkt poboru wody jest wykonany 
z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości, imitują-
cego odpowiednio kamień. Jest on wyposażony 
w ¾” chromowany lub mosiężny zawór wypływowy 
z odpowiednią kwadratową zaślepką.
Doprowadzenie wody odbywa się przy użyciu 
standardowych węży ogrodowych z szybkozłączkami. 
Pod zdejmowaną pokrywą ukryta jest mała skrytka, 
w której można bezpiecznie przechowywać złączki 
i elementy przyłączeniowe.

3p punkt poboru 
wody romana

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.

110/16/16 26 x 26 cm PE 9000450
110/16/16 26 x 26 cm PE 9000455

granitowy
piaskowy
czarny gr. 110/16/16 26 x 26 cm PE 9000457

H/B/L [cm] Podstawa Materiał Art.-Nr

23

granitowy

4 *paiuas#--x-vy* 
piaskowy

4 *paiuas#--xxy,* 
czarny granitowy

4 *paiuas#--x-cv* 



Filtr wody deszczowej filtruje oraz zbiera wodę desz-
czową do beczek i mniejszych zbiorników. 
Odfiltrowane zanieczyszczenia są wypłukiwane do kana-
lizacji wraz z niewielką ilością wody. Dzięki wykorzystaniu 
zasady spiętrzania, filtr spełnia też funkcję przelewu. 
Dopływ wody można regulować także przy pomocy 
zielonego pokrętła (praca w trybie letnim/zimowym). 
W obrotowym pokrętle umieszczony jest filtr drobnosiat-
kowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki oczkom o 
wymiarach 0,7 x 1,7 mm przefiltrowana woda może 
znaleźć zastosowanie także w gospodarstwie domowym. 
Uniwersalny adapter umożliwia montaż filtra na 
wszystkich rurach spustowych o średnicy od 68 do 
110 mm. Instalacja jest prosta, a obsługa i czyszczenie 
nieskomplikowane i niewymagające użycia specjali-
stycznych narzędzi. Do filtra można podłączyć dachy 
o powierzchni do 70 m².

3p filtr wody deszczowej

1. Woda deszczowa jest doprowadzana
 na powierzchnię na wkładzie filtra.
2. Zanieczyszczenia sę wypłukiwane do
 kanalizacji po bokach wkładu filtra.
3. Czysta woda płynie poprzez króciec
 przyłęczeniowy do zbiornika wody
 deszczowej.

1 3

2

PP
szary brązowy

4 *paiuas#---nxm* 
szary

4 *paiuas#---ny-* 
brązowy

68 do 100 PE 2000820
68 do 100 PE 2000820

szary
brązowy

Ø [mm] Materiał Art.-Nr
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3p filtr wody deszczowej

1. Woda deszczowa jest doprowadzana
 na powierzchnię na wkładzie filtra.
2. Zanieczyszczenia sę wypłukiwane do
 kanalizacji po bokach wkładu filtra.
3. Czysta woda płynie poprzez króciec
 przyłęczeniowy do zbiornika wody
 deszczowej.

Mały, kompaktowy zbieracz wody deszczowej, z siatką
o dużych oczkach, wyposażony w zawór odcinający.
Wielkość przepływu można regulować albo całkowicie 
zatrzymać (praca w trybie zimowym). 
Pasuje do rur spustowych o średnicy od Ø 68 do 
100 mm, a także do rur spustowych o przekroju 
kwadratowym 60 x 60 mm. Do stosowania przy 
dachach o powierzchni do 50 m2. Króciec przyłącze-
niowy Ø 32 mm. Zaleca się zastosowanie zestawu 
przyłączeniowego 32 mm do łączenia ze zbiornikiem 
wody deszczowej. 
Zbieracz wody deszczowej z filtrem i zaworem jestdo-
stępny w kolorach szarym i brązowym.

Proste urządzenie do napełniania zbiorników
na wodę deszczową. Pasuje do rur spustowych o średnicy 
od Ø 68 do 100 mm, a także do rur spustowych o prze-
kroju kwadratowym 60 x 60 mm.
Do stosowania przy dachach o powierzchni do 50 m2.
Króciec przyłączeniowy Ø 32 mm.
Zaleca się zastosowanie zestawu przyłączeniowego
32 mm do łączenia ze zbiornikiem wody deszczowej.
Zbieracz wody deszczowej z filtrem jest dostępny
w kolorach szarym i brązowym.

3p zbieracz wody 
deszczowej z filtrem 
i zaworem

zbieracz wody 
deszczowej z filtrem
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68 do 100 PE 2000140
68 do 100 PE 2000130

szary
brązowy

Ø [mm] Materiał Art.-Nr

PP
szary brązowy

4 *paiuas#--y.,c* 
szary

4 *paiuas#--y.mn* 
brązowy

4 *paiuas#--y.n.* 
szary

4 *paiuas#--y.bx* 
brązowy

68 do 100 PE 2000120
68 do 100 PE 2000110

szary
brązowy

Ø [mm] Materiał Art.-Nr



Doniczki Fossil produkowane są 
z mocnego i odpornego na działanie
promieniowania UV polietylenu.

doniczki fossil
Dostępne kolory: 
granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

38/38/38
38/38/38
38/38/38
78/38/38
78/38/38
78/38/38

PE
PE
PE
PE
PE
PE

9000280
9000290
9000293
9000285
9000295
9000298

granitowy
piaskowy
czarny granit.
granitowy
piaskowy
czarny granit.

H/B/L [cm] Materiał Art.-Nr

P
granitowy

P
piaskowy

P
czarny gr.
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4 *paiuas#---n-c* 
granitowy 38/38/38

4 *paiuas#--yxcb* 
piaskowy 38/38/38

4 *paiuas#--xcm.* 
czarny granit. 38/38/38

4 *paiuas#---cvv* 
granitowy 78/38/38

4 *paiuas#--yxvx* 
piaskowy 78/38/38

4 *paiuas#--xc,n* 
czarny granit. 78/38/38



osprzęt zalecany do zbiorników wody 
deszczowej

kranik, mosiężny

z gwintem zewnętrznym
¾”, pasującym do
podłączenia do
zbiorników wody
deszczowej

zawór wypływowy,
tworzywo sztuczne

z gwintem zewnętrznym
¾”, z przejściem przez
zbiornik, nakrętką
kontrującą oraz
wyrzynarką 
ręczną

kolanko przelewowe
3p

z przyłączem do węża
oraz nakrętką
kontrującą 1 ¼”

zestaw do poboru
z wężem

Z przyłączem ¾” do 
zbiornika wody deszczowej, 
z zaworem odcinającym 
oraz 2 m przezroczystym
wężem. Dzięki 
załączonemu
klipsowi wąż 
może służyć za 
wskaźnik 
poziomu wody 
w zbiorniku na 
wodę deszczową.
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9000110

Wymiary

Art.-Nr

3/4``

9000176

Wymiary

Art.-Nr

3/4``

9000331

Wymiary

Art.-Nr

11/4``

9000276

Wymiary

Art.-Nr

Ø 32/50 mm

9000175

Wymiary

Art.-Nr

3/4``

9000278

Wymiary

Art.-Nr

3/4``

kranik, chromowany

z gwintem
zewnętrznym ¾”,
pasującym do
podłączenia do
zbiorników wody
deszczowej

otwornica do przepustów 
w zbiornikach

Otwornica do wycinania
otworów pod przyłącza
w zbiornikach wody
deszczowej z tworzywa.
Łącznie z 2 uszc-
zelkami Ø 50 mm 
oraz Ø 32 mm
do podłączenia 
filtrów rury
spustowej.

zestaw przyłączeniowy
do zbiorników wody
deszczowej,
średnica 32 mm

wąż 25 cm, Ø 32mm,
z 2 x przejście przez
zbiornik 1”
oraz wyrzynarka 
ręczna

zestaw przyłączeniowy
do zbiorników wody
deszczowej,
średnica 25 mm

wąż 25 cm, Ø 25mm,
z 2 x przejście przez
zbiornik 1”
oraz wyrzynarka 
ręczna

9000123

Wymiary

Art.-Nr

32mm

9000326

Wymiary

Art.-Nr

25mm

zestaw połączeniowy
do zbieraczy wody
deszczowej z filtrem,
średnica 25 mm

wąż 25 cm, Ø 25 mm,
z 1 x przejście przez
zbiornik 1” oraz
wyrzynarka 
ręczna

zestaw połączeniowy
do zbieraczy wody
deszczowej z filtrem,
średnica 32 mm

wąż 25 cm, Ø 32 mm,
z 1 x przejście przez
zbiornik 1” oraz
wyrzynarka 
ręczna

9000128

Wymiary

Art.-Nr

32mm

9000125

Wymiary

Art.-Nr

25mm

4 *paiuas#---ncv* 
Zestaw połączeniowy 
25 mm

4 *paiuas#--yc-c* 
Zestaw połączeniowy 
32 mm

4 *paiuas#--y-n,* 
Zestaw przyłączeniowy 
25 mm

4 *paiuas#---nvy* 
Zestaw przyłęczeniowy
32 mm

4 *paiuas#--yc.n* 
Kolanko przelewowe 
25 mm

4 *paiuas#---b-v* 
Zawór wypływowy

4 *paiuas#---mxn* 
Wyrzynarka ręczna 

4 *paiuas#---mv-* 
Zestaw do poboru 
z wężem

4 *paiuas#--yycn* 
Kranik chromowany

4 *paiuas#--ycnb* 
Kranik mosiezny



W okresie obowiązywania gwarancji 
zapewniamy bezpłatną wymianę produk-
tów. Wykraczające ponadto świadczenia 
są wykluczone. Warunkiem do świadczeń 
gwarancyjnych są prawidłowe użytkowanie, 
a także montaż oraz instalacja zgodne z 
dostarczoną instrukcją montażu.

Uwaga:
W przypadku zagrożenia mrozem, wszystkie 
zbiorniki naziemne, a także punkty poboru 
wody, należy opróżnić. Prosimy o stoso-
wanie się do instrukcjimontażu.

3P Technik Polska
Zakrzewo, ul. Gajowa 22
62-070 Dopiewo

www.3ptechnik.pl
info@3ptechnik.pl

          odporne na warunki atmosferyczne
          odporne na promieniowanie UV            
          zabezpieczenie pokrywy przed dziećmi                      
          każdy zbiornik jest unikatowy
          bezpieczne w użyciu
          kran z mosiężnym gwintem
          wykonanie z nowego LD-PE
          częściowo wykonywane ręcznie                                                                     
         Made in Germany

Wszystkie zbiorniki wody deszczowej i 
punkty poboru wody są szczególnie 
odporne i wytrzymałe na warunki 
atmosferyczne, ponieważ są one wykonane 
w złożonym procesie produkcyjnym tzw.
procesie odlewania rotacyjnego.

Więcej informacji oraz produktów
dotyczących wykorzystania wody
deszczowej znajdą Państwo na stronie:

www.3ptechnik.pl

Dystrybutor:
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 Art.-Nr 85042008       

4 *paiuas#--ycvy* 

P
P
P
P
P
P
P
P
P


