
 
REZERVORUL "PLATIN" 

Montaj subteran 

   
 

Rezervorul subteran Platin, prin constructia sa, reprezinta versiunea plata a rezervoarelor 
GRAF. Rezervorul Platin este foarte usor de instalat. 

Acest rezervor se instaleaza la o adancime mica, ceea ce implica timp redus si costuri mici cu 
instalarea. Rezervorul Platin de 1500 L masoara 210 x 120 cm iar inaltimea sa este de doar 70 cm. 
Deoarece rezervorul Platin cantareste doar 80 kg este foarte usor pentru 2 persoane sa-l instaleze rapid si 
fara pronbleme. 

Rezervorul Platin poate fi utilizat atat pentru trafic pietonal cat si pentru trafic carosabil. 
Rezervorul subteran Platin este fabricat din polietilena de inalta densitate, material reciclabil, de 

inalta calitate, foarte rigid si rezistent la impact, ideal pentru utilizarea rezervorului in subteran, ca parte 
componenta a foselor septice, statiilor de epurare, sistemelor de recuperare a apei de ploaie, etc. 
  
 

Patent europrean EU nr. 0870877 si american US nr. 7854338 
 
AVANTAJE ale REZERVORULUI PLATIN  
 

- Fabricat 100% din PEHD- reciclabil, protejat UV; 
- Durată îndelungată de viaţă; 
- Rezistent la îngheţ; 
- Graţie interiorului său neted, este uşor de igienizat; 
- Fabricare rotoformată (dintr-o singură bucată); 
- Construcţie cilindrică, etanşă, puternic nervurată; 
- Stabilitate înaltă; 
- Constructie modulara: volumul poate fi extins cu usurinta; 

      -    Greutatea rezervorului (80-360kg) permite transportul şi montarea simplu şi rapid;  
- Posibilitatea măririi volumului prin utilizarea a două sau mai multe rezervoare;  
- Culoare: negru; 
- Disponibil pentru trafic pietonal si trafic carosabil; 
- Asamblare rapida, fara suruburi in doare cateva minute; 
- Certificat TÜV şi DIBT;Patentat în Europa şi SUA; 
- Garanţie 24 luni pentru aplicatie, 15 ani pentru rezistenta materialului in pamant. 



 
ALPICABILITATE 

- colectarea apei de ploaie pentru casa si gradina: subteran; 
- componenta a foselor septice, statiilor de epurare, separatoarelor : subteran; 
- colector de lichide subteran: solutia contra inghetului. 

 
 

DATE TEHNICE 
 
Date tehnice REZERVORUL PLATIN 
Dimeniuni 1500 litri 3000 litri 5000 litri 7500 litri 

Lungime  2.080 mm  2.280 mm 2.280 mm 2.390 mm 

Latime 1.565 mm 1.755 mm 1.985 mm 2.190 mm 

Inaltime 2.010 mm 2.200 mm 2.430 mm 2.710 mm 

Inaltimea 
domului 

610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 

Diametru 
dom 

800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 

Greutate  120 kg 150 kg 185 kg 220 kg 

 
 
 
 


