
Woda opadowa zawsze stanowiła problem  
powodując podtopienia i powstawanie licznych 
kałuży na terenie działki podczas deszczu oraz 
często zalewając dojazdy do posesji.

W ostatnim czasie nastawienie do wody deszczowej 
zmieniło się i coraz więcej osób świadomie zaczęło 
ją zbierać. Nie ma się co dziwić - jest to natural-
ny zasób wody słodkiej, który można pozyskać  
w darmowy sposób i wykorzystać go wtedy kiedy 
będzie potrzebny.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom,  
oferujemy bezodpływowy zbiornik na wodę 
deszczową. Umożliwi on gromadzenie 
własnych zasobów wód opadowych, które 
można przeznaczyć do podlewania ogrodów,  
mycia samochodów, podjazdów czy chodników, 
spłukiwania toalet, czy zasilania basenów i oczek  
wodnych. 

Z gromadzenia deszczówki nie tylko wyciągamy 
korzyści ekonomiczne, ale również proekolog-
iczne. Zebrana deszczówka posiada niską twar-
dość wody dzięki czemu możemy wykorzystać ją 
również do prania.

Coraz więcej gmin wprowadza w Polsce system 
naliczania opłat za odbiór śmieci odnosząc się 
od zużycia wody. Zbieranie deszczu okazuje się  
dobrym sposobem do zmniejszenia opłat. 
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Najlepsze systemy dla Twojego domu

EAN Kod Rozmiar

5906489965111 OCZDEZBPO2000 2000l

5906489965128 OCZDEZBPO3000 3000l
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Typ osadnika A B C D E F G

[mm]

2000l 1040 110 2140 1090 160 1160 1360

3000l 1060 110 2820 1110 160 1180 1380

Opcje montażu:
- w gruncie

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA ZBIORNIKA:

OCHRONA ŚRODOWISKA MNIEJSZE RACHUNKIOSZCZĘDNOŚĆ WODY

ZASILANIE TOALETYPODLEWANIE OGRODUDOBRE PH WODY
 DO PRANIA

10 LAT
GWARANCJI
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1. Zbiornik powinien być usadowiony ok 3 m od budynku oraz nie głębiej niż 40-50 cm pod
powierzchnią ziemi (patrz rysunek poniżej). Na dnie wykopu należy wykonać warstwę stabilizującą (patrz pkt 2)
o grubości minimum 15 cm. Aby określić całkowitą głębokość wykopu trzeba zsumować: grubość warstwy
stabilizującej oraz całkowitą wysokość zbiornika (ze zwieńczeniem i przedłużką). Szerokość wykopu pow-
inna być szersza od wymiarów osadnika o ok 60 cm.

• W przypadku posadowienia zbiornika na gruncie uwodnionym, należy położyć na dnie wykopu płytę
betonową (o ciężarze równym lub większym od ciężaru pełnego zbiornika) i zakotwiczyć do niej zbiornik
przy pomocy pasów kotwicznych, których metalowe elementy są zabezpieczone przed korozją.

• Posadowienie zbiornika głębiej niż 50 cm pod powierzchnią ziemi wymaga położenia nad zbiornikiem
płyty betonowej zbrojonej, aby zabezpieczyć zbiornik przed nadmiernym obciążeniem.

2. Wykonać warstwę stabilizującą przy pomocy piasku zmieszanego z cementem (w stosunku 50 kg
cementu na 1 m3 piasku) o grubości minimum 15 cm.

3. Umieścić zbiornik w wykopie, chwytając za uchwyty na zbiorniku. Zabrania się podnoszenia zbiornika
o inne elementy, przeciągania po podłożu lub zrzucania do wykopu. Dopuszcza się posadowienie dwóch
zbiorników (jeden za drugim).

4. Wokół zbiornika wykonać szalunek za pomocą piasku zmieszanego z cementem o szerokości ok 10 cm.
Pozostałą wolną przestrzeń zasypać rodzimym gruntem, pozbawionym kamieni i innych ostrych zaniec-
zyszczeń. Wszystkie warstwy ziemi muszą być dobrze zagęszczone. Podczas zasypywania wykopu zbiornik
musi być sukcesywnie napełniany wodą, w celu uniknięcia zgniecenia.
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