REZERVORUL "HERKULES"
Montaj supra- şi subteran

Rezervorul cu cel mai bun raport pret- performanta pentru montajul suprateran- in gradina sau beci ori
cu montaj subteran- componenta a foselor septice, statii de epurare ape uzate menajere, separatoare de
grasimi si hirocarburi.
Datorita formei sale si al materialului din polipropilena, rezervorul poate fi amplasat si in zone cu ape
subterane cu conditia respectarii instructiunilor de montaj.
Patent european EU nr. 0870877 si american US nr. 5878907
AVANTAJE
Poate fi montat atât suprateran (în grădini- pentru colectarea apei de ploaie), cât şi subteran (ca parte
componentă a foselor septice sau separatoarelor de grăsimi, uleiuri, hidrocarburi);
- Fabricat 100% din PP- polipropilenă- reciclabilă, protejat UV;
- Durată îndelungată de viaţă;
- Rezistent la îngheţ, la o adâncime de montare de 160cm;
- Graţie interiorului său neted, este uşor de igienizat;
- Fabricare rotoformată (dintr-o singură bucată);
- Construcţie cilindrică, etanşă, puternic nervurată;Stabilitate înaltă;
- Greutatea rezervorului (60kg) permite transportul şi montarea simplu şi rapid;
- O jumătate a rezervorului poate trece prin cadrul uşii (începând de la 80cm);
- Posibilitatea măririi volumului prin utilizarea a două sau mai multe rezervoare;
- Culoare: verde;Certificat TÜV şi DIBT;Patentat în Europa şi SUA;

-

Garanţie 24 luni pentru aplicatie, 15 ani pentru rezistenta materialului in pamant.

DATE TEHNICE
Volum
Diametru Ø (mai mic)
Diametru Ø ( mai mare)
Înălţime
Material
Mediu
Greutate
Racorduri
Certificari

1600 litri
1090 mm
1350 mm
1600 mm
Polipropilena armata cu fibra de sticla ( stabil UV )
100 % reciclabil
60 kg
2 x DN 70; 2 x DN 100 ; 2 x DN 200 – tevi PVC
CE, EU 0870877; US 5878907

APLICABILITATE
- colectarea apei de ploaie pentru casa si gradina: supra si subteran;
- componenta a foselor septice, statiilor de epurare, separatoarelor : subteran;
- colector de lichide in pivnita, beci.

