KARTA KATALOGOWA ZBIORNIKÓW BETONOWYCH

ZBIORNIK BETONOWY PODZIEMNY
WATERFIX i SEPTIC
Zbiorniki służą do magazynowania pod ziemią wody
i ścieków :
Waterfix - woda deszczowa, woda.
Septic - fekalia, ścieki.
Różnica w obu typach zbiornika polega jedynie na zamontowanych
syfonach na dopływie i odpływie ze zbiornika.
Materiał:
Zbiorniki betonowe, podziemne wykonane są z wysoko wytrzymałego betonu ze zbrojeniem rozproszonym (nie
mają tradycyjnego zbrojenia). Dodatkowo zbiorniki Waterfix mogą być wyposażone w filtry wewnętrzne.
Opcjonalnie przed zbiornikami WATERFIX można stosować również filtry zewnętrzne.
Dla kogo?
- domów jednorodzinnych
- hoteli
- pensjonatów
- zajazdów
- szkół
- budynków mieszkalnych
- gospodarstw agroturystycznych
- małej gastronomi
Zalety zbiorników Waterfix i Septic:
- kompletność dostawy
- Podczas produkcji zbiorniki odlewane są w formach a następnie klejone specjalistycznym klejem.
Zapewnia to zbiornikom całkowitą szczelność i brak jakichkolwiek prac montażowych na miejscu.
Gotowy zbiornik przyjeżdża na miejsce montażu w całości.
- zbiorniki można z sobą kolektorować
- możliwe jest wykonanie dodatkowych otworów we wskazanych miejscach, z uszczelką gumową od 50
do 315 mm (średnica rury)
- pomoc dla klientów i serwis w całej Polsce
Unikalność produktu.
Dzięki zastosowanej technologii zbrojenia rozproszonego zbiorniki są lekkie w klasie zbiorników betonowych.
Umożliwia to transport zbiorników o pojemności 20 m3 w całości standardowym tirem pod plandeką.
Dzięki dostawie gotowego zbiornika zapewniamy całkowitą jego szczelność.
Szczelność zbiornika ma bardzo istotne znaczenia przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Jak wygląda montaż takich zbiorników?
Montaż odbywa się w wykopie na podsypce piaskowej.
Zbiorniki przystosowane są do naziomu 60-80 cm. Przy większych naziomach należy stosować płyty odciążające.

www.maragency.pl

biuro@maragency.pl

tel/fax: + 48 42 658 58 36
1

KARTA KATALOGOWA ZBIORNIKÓW BETONOWYCH

Zbiorniki posiadają znak CE według zharmonizowanej
normy PN-EN 12566-3.
Zastosowanie:
- zbiorniki na wodę deszczową WATERFIX
- zbiorniki na fekalia SEPTIC
- zbiorniki z możliwością adaptacji na studnie
wodomierzowe
- zbiorniki magazynowe
- zbiorniki technologiczne
- zbiorniki buforowe
- zbiorniki retencyjne
- zbiorniki p. poż
Tabela wymiarów zbiorników Waterfix i Septic.
Wielkość
2 000 L
3 000 L
4 500 L
6 000 L
7 500 L
10 000 L
15 000 L
20 000 L

zbiorniki
Wielkość
Waga
DxSxH
T
2,38 x 1,58 x 1,03
2,1
2,38 x 1,58 x 1,43
2,4
2,38 x 1,58 x 1,85
2,5
2,38 x 1,58 x 2,25
2,65
2,38 x 1,58 x 2,65
3,1
2,60 x 2,38 x 2,40
5,7
3,70 x 2,38 x 2,40
7,5
4,80 x 2,38 x 2,40
9,1

Elementy dodatkowe
Opis
wywiercenie otworu od 160 mm
wywiercenie otworu do 160 mm
filtr WSP 100
filtr WSP Typ 2 - 200 mm
filtr WFF 100 zewnetrzny
filtr WFF 150 zewnętrzny
filtr WFF 300 zewnętrzny

Waterfix
Cena*
x
x
2419
2532
2717
5575
7572
9653

Septic
Cena*
x
x
2639
2751
2903
5946
8016
10210

Cena*
282
355
855
5730
1 395
1 812
13 765

*Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
*Ceny dla dostaw zbiorników cało samochodowych – ilość produktów w zależności od typu.
*Dla towarów paletyzowanych dostawa min 1 palety.
*W przypadku innych ilości ceny kalkulujemy oddzielnie po zapytaniu.
*Zastrzegamy możliwość zmiany ceny złotówkowej w przypadku zmiany kursu walut.

Załadunek zbiorników odbywa się bokiem, rozładunek możliwy jest bokiem lub górą.
Dostawa samochodem typu tir.

Zbiorniki posiadają otwór rewizyjny umieszczony centralnie na górze zbiornika DN600 .

www.maragency.pl

biuro@maragency.pl

tel/fax: + 48 42 658 58 36
2

