
Nádrže  
na dešťovou  
vodu 4rain



•   Podzemní samonosná nádrž
•   Masivní monolitická konstrukce
•    Není potřeba obetonovávat
•   Pro zelené plochy bez pojezdu
•    Pro využívání dešťové vody v domácnosti i na zahradě
•    Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
•    Dodávána s pochozím PE poklopem  

a 4 předpřipravenými připojovacími otvory DN 100  
včetně těsnění

•    Lze doplnit dalším příslušenstvím – filtrační koš, šachtová 
kopule pro prodloužení, filtrační šachta a čerpadlo

•   Podzemní samonosná nádrž plochého typu
•   Masivní monolitická konstrukce
•    Není potřeba obetonovávat
•   Pro zelené plochy bez pojezdu
•   Určená k instalaci v lokalitách s nemožností  

hlubšího výkopu
•    Značně šetří objem zemních prací díky svému 

„hranatému“ tvaru
•    100% recyklovatelný materiál
•    Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
•    Dodávána s pochozím PE poklopem a otočnou kopulí  

s otvorem DN 100 včetně těsnění
•  Otočnou kopuli lze zkracovat dle potřeby (400 – 780 mm)
•    Lze doplnit dalším příslušenstvím – filtrační koš, filtrační 

šachta a čerpadlo

•  Pomocí speciální spojovací sady lze propojit více nádrží  
a zvětšit tak konečný objem zadržované dešťové vody

•  Spojené nádrže se objednávají pod samostatným 
objednacím číslem a jsou dodávány včetně spojovací 
sady.

Objem (l) Délka (cm) Šířka (cm) Výška těla (cm)
Celková 
výška (cm)

Vnější Ø 
kopule (cm)

Vnitřní Ø  
kopule (cm)

Hmotnost (kg) Objednací číslo

3000 235 140 144 190 82 60 150 295005

4000 242 150 150 205 82 60 175 295003

5000 245 183 183 217 82 60 230 295004

6800 245 200 208 240 82 60 290 295020

Objem 
(l)

Délka 
(cm)

Šířka 
(cm)

Výška 
(cm)

Celková  
výška (cm)

Hmotnost 
(kg)

Objednací 
číslo

1500 210 132 75 115 - 153 80 295120

3000 245 160 107 147 - 185 115 295115

5000 245 210 134 174 - 212 240 295126

Objemy a rozměry

Objemy a rozměry

Plochá akumulační nádrž Flat

Akumulační nádrž Mono



•   Podzemní samonosná nádrž
• Masivní monolitická konstrukce
•   Není potřeba obetonovávat
• Pro zelené plochy bez pojezdu
•    Speciálně konstruována pro úsporu místa – pouze  

1,8 m2 pro 2500 l
•    100% recyklovatelný materiál
•    Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
•    Dodávána s pochozím PE poklopem a otočnou kopulí  

s otvorem DN 100 včetně těsnění
•  Otočnou kopuli lze zkracovat dle potřeby (400 – 780 mm)
•    Lze doplnit dalším příslušenstvím – filtrační koš, filtrační 

šachta a čerpadlo

•  Pomocí speciální spojovací sady lze propojit více nádrží  
a zvětšit tak konečný objem zadržované dešťové vody

•  Spojené nádrže se objednávají pod samostatným 
objednacím číslem a jsou dodávány včetně spojovací 
sady (5000 l – obj. č. 295023, 7500 l – obj. č. 295024,  
10 000 l – obj. č. 295025)

Objem 
(l)

Délka  
(cm)

Šířka  
(cm)

Výška  
(cm)

Celková 
výška (cm)

Hmotnost 
(kg)

Objednací 
číslo

2500 119 147 201 246-279 87 295022

Objemy a rozměry

Akumulační nádrž Modularis

Šachta rozvodu 
vody včetně 
ventilu
Objednací číslo 
202060

Čerpadla
Čerpadlo DROWN  
Obj. číslo 202566

Čerpací sada Raintronic  
Obj. číslo 202567

Domácí vodárna  
Essential 
Obj. číslo 202040

Další příslušenství k nádržím na www.aliaxis.cz a v katalogu.

Šachtová kopule 
k nádržím Mono
•   Pro hlubší uložení
•   Hloubka  

220 – 700 mm
•    Ø 600 mm 

Obj. číslo: 202057

Klidný nátok 
DN 110 – sada
Objednací číslo 
x330140

Filtrace
Filtrační koš  
do nádrže  
Obj. číslo 202044

Filtrační šachty - 
viz další materiály 
a na www.aliaxis.cz 

Příslušenství pro nádrže 4rain

Využívání dešťové vody na zahradě
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Nádrž na dešťovou vodu s poklopem

Šachtová kopule

Filtrační koš do nádrže

Ponorné čerpadlo

Šachta rozvodu vody

Využívání dešťové vody v domě
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Nádrž na dešťovou vodu s poklopem

Klidný nátok

Domácí vodárna

Plovoucí sání

Plovák



Aliaxis Česká republika s.r.o.
Průmyslová 367
252 50 Vestec
T: +420 272 084 611    
info.cz@aliaxis.com
www.aliaxis.cz


