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n ZASTOSOWANIE

Rozsączanie, retencja lub gromadzenie wód 

deszczowych (w celu powtórnego wykorzy-

stania) zebranych z dachu, przydomowych 

podjazdów i chodników.

n ZALETY

l zmniejszenie zużycia wody - możliwość 

zgromadzenia wody deszczowej i później-

szego wykorzystania jej np. do podlewania 

trawników

l uniknięcie opłat za odprowadzanie wód 

deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej 

l pozbycie się problemu zatrzymywania wody 

deszczowej na trawniku, przydomowym chod-

niku czy podjeździe

l rozwiązanie problemu zagospodarowania 

wody deszczowej w przypadku, gdy nie ma 

możliwości podłączenia się do istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej lub, gdy taka sieć 

w ogóle nie istnieje

l poprawa bilansu zasobów wodnych – rozsą-

czanie wody do gruntu pomaga przywrócić natu-

ralny obieg wody na terenach zurbanizowanych

l możliwość montażu w budynkach nowo 

budowanych, jak i już istniejących, szybki 

i łatwy montaż elementów systemu bez 

konieczności użycia ciężkiego sprzętu

n CHARAkTERYSTYkA

Elementy systemu zagospodarowania wody 
deszczowej:
l skrzynki AquaCell Lite – skrzynki retencyj-

no-rozsączające o wymiarach 500/400/1000 

mm, materiał PP, pojemność całkowita 200 l, 

waga 6,9 kg, pojemność magazynowania 95%, 

przyłącze do DN 160, zastosowani w terenie 

bez obciążeń dynamicznych

l rury retencyjno-rozsączające Vertical IT – 

pionowe studzienki chłonne do zabudowy 

pionowej o średnicach 425, 600 i 1000, w stan-

dardowych długościach: 3 i 6 m, materiał PP, 

geowłóknina PP/PE, umożliwiają rozsączanie 

wody deszczowej przy niskim poziomie wód 

gruntowych, możliwe zwieńczenie do klasy 

D400

l zbiorniki retencyjne – gromadzenie wody 

deszczowej, zbiorniki z PE o wielkość: 1500 

l, 2600 l, 4300 l, 5200 l i 7600 l, kolor czarny, 

montowane pod ziemią w terenach zielonych, 

maks. przykrycie zbiornika – 1 m, przyłącze 

DN/ID: 110 i 160 lub GRP (laminaty poliestrowe 

wzmocnione włóknem szklanym) 

n INFORMACJE DODATkOWE

Kraj produkcji: UE

Dystrybucja: sieć dystrybutorów na terenie 

całej Polski

Aprobaty i certyfikaty: AT-15-7607/2010 

(ITB), AT/2009-03-1900 (IBDiM)

Usługi: pomoc w doborze systemu, szkolenia

Pozostała oferta: systemy kanalizacji 

wewnętrznej, systemy do ciepłej/zimnej wody 

użytkowej, systemy ogrzewania podłogowego, 

systemy rynnowe Kanion, przyłącza kanaliza-

cyjne, studzienki kanalizacyjne, przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, systemy drenarskie.

ZAGOSPODAROWANIE WODY 
DESZCZOWEJ, SkRZYNkI I  SYSTEMY 

ROZSĄCZA JĄCE

n   Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, tel. 61 891 10 00, faks 61 891 10 11, www.deszcz.pl, www.wavin.pl, e-mail: kontak_pl@wavin.pl


