
AQUASTAY ZbirAlniki
za deževnico in odpadne vode
Okoljevarstveniki opozarjajo, da človeštvo v tretjem tisočletju po bitki za energente, čaka vojna za omejene vodne 
vire. Zato je varčno in preudarno ravnanje z dragocenimi in vse dražjimi vodnimi viri postalo ne samo ekološka, pač pa 
tudi življenjska nuja. Z zbiralniki za deževnico in odpadne vode lahko že danes poskrbite za vašo okoljsko prihodnost. 
Z zbrano rabo deževnice in odpadnih vod lahko namreč privarčujete tudi do polovico potreb po pitni vodi v gospodinj-
stvu. Z vodo iz AQUASTAY zbiralnikov lahko v vašem stanovanju ali hiši ustrezno nadomestite pitno vodo za splakova-
nje stranišč, pranje avtomobilov in perila ter zalivanje vrta.

Zavarujte vaše vodne vire že danes – za lepši okoljski jutri!
Izberite AQUASTAY zbiralnike za deževnico in odpadne vode.
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AQUASTAY zbiralnike za deževnico in odpadne 
vode odlikujejo naslednje lastnosti:

• VISOKA KAKOVOST - izdelani iz polieti-
lena, ki je ekološko razgradljiv ter primeren 
tudi za pitno vodo in živila (certifikat kako-
vosti proizvajalca materiala)

• MULTIUPORABNOST - tako za zbiranje 
deževnice kot tudi pitne ali izvirske vode 

zlasti primerni za gospodinjstva brez ureje-
nega vodovoda

• GOSPODARNOST – zagotavljajo varčevanje z vo-
dnimi viri

• ROBUSTNA IZVEDBA – iz zelo vzdržljivega materiala, 
izdelanega po rotacijskem postopku, ki je primeren za 
vgradnjo v tla do max. globine 2,5 m – izdelan iz enega 
kosa in 100% vodotesno

• HITRA VGRADNJA IN ENOSTAVNA UPORABA - majh-
na teža zbiralnika omogoča hiter in enostaven transport 
z vgradnjo. Polietilenski materiali omogočajo enostavno 
uporabo ter enostavno in hitro čiščenje.

• 50-LETNA GARANCIJA - na obstojnost materiala

• STALNA ZALOGA in takojšnja dobava

• MOŽNOST NADGRADNJE - s standardnim Aplast pro-
gramom (peskolovi, obroči, lovilci maščob, črpalke, hidro-
forne postaje in priključki po želji kupca )

• SLOVENSKA IZDELAVA v skladu z ISO 9001:2008

vAš prodAjAlec:

ZAKLEP ODKLEP

Zbiralnik Višina (h) Premer (d) Dolžina (l) Masa

2000 l 1,6 m 1,4 m 1,5 m 102 kg 
2500 l 1,6 m 1,4 m 1,8 m 120 kg
3500 l 2,0 m 1,7 m 1,8 m 157 kg
5500 l 2,0 m 1,7 m 2,7 m 220 kg
7500 l 2,0 m 1,7 m 3,6 m 291 kg

10000 l 2,0 m 1,7 m 4,5 m 367 kg

nadgradnja revizijske odprtine z 
obroči ali teleskopskimi podaljški

opcijska izvedba

zaščitno varovalo
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Tel: +386 (0)8 38 42 800 
gsm: +386 (0)31 303 988 - Jure
e-mail: info@lontech.si

Lontech solarni sistemi d.o.o.


