
Sklolaminátové nádrže TITÁNIUM sú urèené na zhromažïovanie 
dažïovej úžitkovej vody zo striech budov, ktorá je následne ïalej využitá 
v domácnostiach. Zakúpením a inštaláciou nádrže na vodu šetríte životné 
prostredie a nemalé finanèné prostriedky vo Vašom domácom rozpoète.

- Polievanie záhrad - dažïová voda je mäkšia a rastliny ju majú radšej 
ako vodu z vodovodu 

- Splachovanie WC, pranie - dažïová voda má menej minerálnych látok, 
je mäkšia a teda v domácnosti sa z nej tvorí menej vodného kameòa, 
spotrebujeme menej pracieho prášku

- Umývanie áut, terás atd.
- Protipožiarne nádrže na vodu -  pre prípad požiaru.

- Kvalitné vyhotovenie certifikovanou strojovou technológiou 
- Korpus nádrže z jedného kusu bez lepenia a spájania šróbami
- Vlnitá samonosná konštrukcia, ktorá výborne znáša zemný tlak
- Sklolaminát je kompozitný materiál, ktorý vyniká hlavne vysokou

pevnos�ou v tlaku
- Nízka hmotnos� nádrže - až 50x nižšia ako pri betónových nádržiach
- Vysoká odolnos� voèi chemikáliám a pôdnym podmienkam
- Jednoduchá inštalácia bez potreby �ažkej techniky (nádrže do 8000l) - 

inštalácia svojpomocne bez potreby �ažkej techniky
- Možnos� inštalácie aj na miesta s vysokou spodnou vodou
- Nádrž nainštalujete aj �ažšie dostupné miesta - horské oblasti, úzke 

pozemky,...
- 15 roèná záruka po splnení podmienok montáže

Využitie:

Preèo sklolaminátovú nádrž na vodu TITÁNIUM od nás?

Sklolaminátové nádrže
na vodu
Sklolaminátové nádrže
na vodu TITÁNIUMTITÁNIUM

Chcete ušetri� roène 
náklady na vodu 
 200,- EUR a viac? 

Využite dažïovú 
vodu, ktorá padá                 
na Vašu strechu. 
Preèo plati� vodáròam 
za dodávku drahej 
vody, keï ju môžete 
ma� úplne zadarmo                     
z prírody?

Ako vybra� správnu ve¾kos� nádrže? 
Sklolaminátové nádrže na vodu dodávame v objemoch od 3 000 do 16 000 litrov. V prípade potreby, je možné 
tieto nádrže medzi sobou poprepája� a dosiahnete prakticky neobmedzený objem. 
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Pri výbere kubatúry odporúèame bra� do úvahy: 
- Spotrebu vody v domácnosti
- Èo všetko by sme chceli z úžitkovej vody napoji� a na èo ju budeme 

využíva�
- Ve¾kos� strechy, z ktorej sa bude voda zachytáva� - odporúèame                

3 3 2na každých 25m  ráta� 1m , tz. pri 250m  streche - nádrž o objeme                    
10 000  litrov

- Roènú zrážkovú èinnos� v mieste inštalácie nádrže

Správne dimenzovanie ve¾kosti nádrže, je ve¾mi dôležité, aby nám voda 
dlhodobo neostávala v nádrži. Pri jej hromadení sa do nej cestou zbierajú 
mikroorganizmy, ktoré ovplyvòujú jej kvalitu. Preto je vhodné používa�       
na hromadenie vody podzemné nádrže a pred nimi filtre neèistôt. Tma                
a stála zemná teplota, brzdia rozvoj nežiaducej mikroflóry a mikrofauny                 
v nádrži.  

Montáž
Samonosná vlnitá konštrukcia nádrže umožòuje montáž bez betonáže, kotvenia lanami a podobne. Celá nádrž 
sa osádza na pieskové lôžko min. 20cm hrubé. Nádrž sa potom postupne obsypáva a hutní pieskom frakcie                  
0-3mm, v hrúbke minimálne 15cm z bokov nádrže a 20cm z vrchu nádrže. Po osadení komína a dosypania 
piesku na vrch nádrže, môžeme použi� vykopanú zeminu bez skál na zarovnanie terénu. Pri montáži nádrže                
na úžitkovú vodu odporúèame pred prítok do nádrže namontova� filter neèistôt.

Èo je súèas�ou dodávky nádrže TITÁNIUM?

Záver

Každý zákazník, ktorý si objedná sklolaminátovú nádrž na vodu od nás, dostane:
- Nádrž pod¾a zvoleného objemu s prítokom a odtokom DN160mm alebo DN110mm s tesnením                               

na pripojenie kanalizácie.
- Štandardne 0,5m vysoký vstupný komín s kvalitnej 2-stennej rúry
- Plastový poklop - pochôdzny
- Dokumentáciu (certifikát, prehlásenie o zhode, vyhlásenie o parametroch, montážne pokyny)

Sklolaminátové nádrže TITÁNIUM si nachádzajú svoje uplatnenie už nieko¾ko rokov na trhoch v CZ, PL, SK                   
a majú ve¾a spokojných zákazníkov. Svojím vyhotovením, sú vždy o krok vpredu pred konkurenciou a Vy máte 
istotu, že za svoju investíciu dostanete produkt najvyššej kvality. 
Cena vody je z roka na rok vyššia a preto by bolo na škodu nevyuži� prírodu a neinvestova� do zbernej nádrže, 
ktorej investícia sa nám pri stúpajúci nákladoch za vodu nieko¾konásobne vráti. 

V prípade, že sa Vám páèi naša nádrž TITÁNIUM, neváhajte nás oslovi�. Radi Vám poradíme pri výbere tej 
najlepšej alternatívy pre Vás.

Ú p l n é  m o n t á ž n e  
pokyny sú súèas�ou 
každej nami dodanej 
nádrže na vodu.
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