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PODZEMNÉ NÁDRŽE
NEPTUN 6 000 AŽ 22 000 L

viac info na www.elkoplast.sk

TYP NEPTUN 6 NEPTUN 10 NEPTUN 14 NEPTUN 18 NEPTUN 22

objem (l) 6 000 10 000 14 000 18 000 22 000

dĺžka (mm) 2 450 3 840 5 250 6 620 8 010

šírka (mm) 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040

výška (mm) 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050

hmotnosť (kg) 240 440 640 840 1 040

Váš predajca:

Opcie
• šachta s výškou 450 mm,
• teleskopická šachta s výškou 300 – 600mm,
• veká s detskou poistkou a nosnosťou 200 až 600kg,
• prietokový set (fi lter, spomaľovač vtoku, prepojovacie prvky sady).     
    Jednotlivé prvky prietokového setu je možné objednať aj samostatne.

Špecifikácie

výrobok

Poznámka: výška nádrže uvedená bez šachty.

NEPTUN 10

Predstavujú osvedčený spôsob nakladania s dažďovými a splaškovými vodami.  Vyrobené z akost-
ného polyethylenu metódou rotačného odlievania. NIE JE POTREBNÉ OBBETÓNOVAŤ  ich plášť, čím 
sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu. Výhodou v porovnaní s betónovými nádržami je jednoduchá 
preprava a manipulácia vďaka omnoho nižšej hmotnosti. Sú vhodné pre inštaláciu do piesku, štrku
a ílu a taktiež pod úroveň hladiny podzemnej vody. Všetky nádrže sú samonosné. 10 rokov záruka na 
nádrž, 2 roky na ostatné diely.

Nádrže na dažďové vody
V dnešnej dobe, kedy každoročne stúpajú náklady na vodné a stočné, je použitie dažďových vôd vý-
znamným prvkom pre úsporu prevádzkových nákladov rodinných domov a rekreačných stavieb. Voda je 
použiteľná na zalievanie záhrad, prevádzkovanie WC,  príp. prania bielizne (prívod k týmto zariadeniam je 
potom oddelený od rozvodu pitnej vody). Môžete ušetriť až 50% spotreby vody v domácnosti. Pre zaují-
mavosť , zrážková voda je mäkká, to znamená, že v potrubiach a zariadeniach nespôsobuje usadzovanie 
vodného kameňa a znižuje spotrebu pracích prostriedkov.

Nádrže na splaškové vody (žumpy)
Sú bezodtokové nádrže so vstupným otvorom opatrené uzatvárateľným vekom pre odčerpanie splaško-
vých vôd a vývoz, so zneškodnením v komunálnych čistiarňach odpadových vôd.
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