GARDEN COMFORT
Återvinner regnvatten för trädgården

ETT SMART REGNVATTENSYSTEM
för din trädgård

På många håll i Sverige råder det vattenbrist och bevattningsförbud.
Men med Concleans unika regnvattensystem Garden Comfort kan du
återvinna regnvatten smart och enkelt.
Tanken är placerad under jord och regnvattenet leds ner i den via husets stuprör. På vägen in
i tanken filtrerars skräp bort i ett filter. Vattnet förvaras i tanken och leds sedan ut till en eller
flera tappstationer, placerade runt om i din trädgård, varifrån du kan sköta bevattningen så som
du önskar.
Garden Comfort systemet går att få med vår lågbyggda Platin tank 3.000 liter eller med Carat
tanken i storlekarna 2.700, 3.750, 4.800 eller 6.500 liter. Önskas större system vänligen
kontakta Conclean AB

Lätt att installera

Smidig tappningsstation i marken
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Tappningsstation, pelare (tillval)

TEKNISK DATA

PLATIN
3000 l

CARAT
2700 l

CARAT
3750 L

CARAT
4800 l

CARAT
6500 l

Lock Ø (mm)

650

600

600

600

600

Höjd exkl. stos/hals (mm)

1050

1400

1590

1820

2100

Höjd stos/hals (mm)

400

600

600

600

600

Bredd (mm)

2100

1565

1755

1985

2100

Längd (mm)

2450

2080

2280

2280

2390

Dim inlopp (mm)

110

110

110

110

110

Vikt (kg)

180

125

145

215

265

CARAT

PLATIN

Det finns många fördelar med regnvattensystem från Conclean
»» Samlar vatten tills du behöver det.
Du kan vattna trots bevattningsförbud.

»» Slangkoppling för bevattning finns i locket.
»» Filterkorg i tanken som samlar upp
eventuellt skräp.

»» Lätt att installera.
»» Med Platin, låggbyggd tank,
minskar utgrävningens volym.

»» Du kan installera en eller flera tappningstationer
runt om i trädgården, exempelvis i växthuset,
vid trädgårdslandet och bredvid poolen.
Tappningstationer finns för placering i mark
och som pelare.

»» Locket är stabilt, justerbart, barnsäkert och kan
lätt anpassas till marknivå. Smälter harmoniskt in i
trädgården och är inget hinder vid gräsklippning.

Garden comfort Platin - paketet innehåller

TANK - PLATIN

Lågbyggd och placeras
under jord.

Lock

PLATIN FILTERKORG

Hållbart, barnsäkert och
smälter in i omgivningen.

Samlar upp skräp och
oönsakde föremål.

TappSTATION

För placering i trädgården

Garden comfort Carat - paketet innehåller

TANK- CARAT

Placeras under jord.

Lock

CARAT FILTERKORG

Hållbart, barnsäkert och
smälter in i omgivningen.

Samlar upp skräp och
oönsakde föremål.
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TappSTATION

För placering i trädgården

Växel: 010-210 30 00
info@conclean.se
service@conclean.se
Huvudkontor
Conclean AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping

www.regnvattenåtervinning.se

Conclean

Vi säljer regnvattensystem över hela Sverige!
Kontakta något av våra säljkontor.

Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data samt ev. tryckfel.

Kontakt

