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PODZEMNÍ NÁDRŽE
NEPTUN 6 000 AŽ 22 000 L

více info na www.elkoplast.cz

TYP NEPTUN 6 NEPTUN 10 NEPTUN 14 NEPTUN 18 NEPTUN 22

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

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

šířka (mm) 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040

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

hmotnost (kg) 240 440 640 840 1 040

Váš prodejce:

Opce
• šachta s výškou 450 mm,
• teleskopická šachta s výškou 300-600 mm,
• víka s dětskou pojistkou a nosností 200 a 600 kg,
• přítokový set (fi ltr, sifon, zpomalovač vtoku, projovací prvky sady).     
    Jednotlivé prvky přítokového setu lze objednat i samostatně .

Specifikace

český výrobce

Poznámka: výška nádrže uvedena bez šachty.

NEPTUN 10

Představují osvědčený způsob pro nakládání s dešťovými a splaškovými vodami. Vyrobeny z jakost-
ního polyethylenu metodou rotačního odlévání. NENÍ POTŘEBA OBETONOVAT jejich plášť, čímž se 
výrazně snižují náklady na instalaci. Výhodou ve srovnání s betonovými nádržemi je snadná přeprava 
a manipulace díky mnohem nižší hmotnosti. Jsou vhodné pro instalaci do písků, štěrků i j í lů a také 
pod úroveň hladiny podzemní vody. Všechny nádrže jsou plně samonosné. 10 let záruka na nádrž, 
2 roky na ostatní díly.

Jímky na dešťové vody
V dnešní době, kdy každoročně stoupají náklady na vodné a stočné, je použití dešťových vod význam-
ným prvkem pro úsporu provozních nákladů rodinných domů a rekreačních staveb. Voda je použitelná 
pro zalévání zahrady, provoz WC, případně praní prádla (přívod k těmto zařízením je pak oddělen od 
rozvodu pitné vody). Můžete uspořit až 50 % spotřeby vody v domácnosti. Pro zajímavost, srážko-
vá voda je „měkká“, to znamená, že v potrubí a zařízení nezpůsobuje usazování vodního kamene
a snižuje spotřebu pracích prášků.

Jímky na splaškové vody (žumpy)
Jsou bezodtoké nádrže se vstupním otvorem opatřené uzavíratelným víkem pro odčerpání splaško-
vých vod a vývoz se zneškodněním v komunálních čistírnách odpadních vod.
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