
ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA
WODY DESZCZOWEJ 700 LITRÓW

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W ZAKRESIE
MAGAZYNOWANIA WODY DESZCZOWEJ



jest cz ci  mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta
wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej
dystrybucji m.in. oleju nap dowego, biopaliw, AdBlue®, a tak e magazynowania sub-
stancji chemicznych, wody deszczowej i spo ywczej czy artyku ów ywno ciowych.
Wieloletnia obecno na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów
kszta tuj cych si  w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj  na wysok jak ,
nowoczesny design produktów oraz ci e poszerzanie oferty.
Firma jest niekwestionowanym europejskim liderem w zakresie stosowania tech-
nologii formowania obrotowego.  Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w
Polsce oraz oddzia y w wielu krajach Europy.
W celu uzyskania szczegó owych informacji o pe nej ofercie produktowej, zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.titan-eko.com lub do skontaktowa-
nia si  z biurem OROME.

Zbiorniki do magazynowania wody deszczowej - to proste w instalacji i utrzy-
maniu nowatorskie rozwi zania do przechowywania prz ltrowanej deszczówki i wy-
korzystywania jej w gospodarstwie domowym, do mycia samochodu, prania w pralce,
podlewania ogrodu. Statystyki pokazuj , e stosowanie wody deszczowej w niektórych
pracach domowych, umo liwia oszcz dno  ponad po owy dziennego zu ycia wody.
Bior c pod uwag  rosn cy nacisk na rozs dne dysponowanie ród ami wody, w ciciele
domów mog  b  pewni, e wybieraj c nasze zbiorniki, wybrali trwa y i niezawodny
system, który pomo e im znacznie zmniejszy  zu ycie wody.

Wyposa enie i zalety zbiorników do magazynowania wody deszczowej
• Pokrywa rewizyjna 4”, umo liwiaj ca atwy dost p do wn trza zbiornika
• Konstrukcja zapobiegaj ca przepe nieniu zbiornika
• Kran (340 mm od pod a) pozwalaj cy na nape nianie konewek
• Standardowa armatura do po cze  w y ogrodowych
• Mocna konstrukcja
• Uchwyty u atwiaj ce transport zbiornika
• Mo liw czenia zbiorników
• Zbiorniki s  wykonane w 100% z polietylenu redniej g st ci, i s  w ca ci przetwarzalne
• Odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz stabilizowane UV, co chroni zbiornik i

jego zawart  przed dzia aniem promieni s onecznych
• Zbiorniki posiadaj  5 lat gwarancji

Wymiary zbiornika na deszczówk
Pojemno [l] 700

ugo [m] 1,5
Szeroko [m] 0,65
Wysoko [m] 0,978

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.
Uwaga: 700 litrowy zbiornik na deszczówk rmy Titan Eko
nale y umie ci  na p askim pod o u.

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
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