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   Regen ist kostbar für Mensch und Natur

Regenwasser ist vielseitig einsetzbar, vom 
Bewässern von Rasen, Hecken, Sträuchern, 
Blumen über das Befüllen von Teichen, an-
gelegten Bachläufen und Brunnen bis zum 
Reinigen von Terrassen, Wegen, Höfen und 
Treppen rund ums Haus.
Das Ergebnis: glückliche Pflanzen durch 
weiches nicht kalkhaltiges Wasser, enorme 
Trinkwassereinsparung, weniger Ausgaben – 
aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht 
ein erstrebenswertes Ziel.
 

   

 Argumenty przemawiające za gromadzeniem deszczówki

Za gromadzeniem i wykorzystaniem deszczówki w gospodarstwie domowym przemawiają przede wszystkim argumenty natury ekonomicznej i ekologicznej. 
Szacuje się, że ponad 45% potrzebnej nam wody można z powodzeniem zastąpić wodą deszczową. 

Woda deszczowa charakteryzuje się dużą miękkością i kwasowością, co pozwala wykorzystać ją na cele użytkowe, m. in. do podlewania ogrodu, pralek, zmywarek, 
czy spłukiwania wc. 
Najlepszą powierzchnią do wyłapywania deszczówki są dachy budynków pokryte dachówką.
Inny rodzaj powierzchni, zwłaszcza nieprzepuszczalnej, nie powinien być wykorzystywany ze względu na możliwość zalegania zanieczyszczeń.
Na rodzaj i wielkość instalacji do wykorzystania deszczówki mają wpływ warunki przestrzenne, indywidualne zapotrzebowanie na wodę do celów gospodarczych 
oraz ewentualne życzenia dotyczące komfortu użytkowania.
Instalacje zagospodarowania wody deszczowej w typowych domach mieszkalnych nie wymagają znacznej objętości zbiornika.
Gabaryt zbiornika nie dobiera się na opady szczytowe, które występują sporadycznie, lecz na średnią wielkość opadów.

Przyjmuje się w przybliżeniu, że 25 m2 zadaszonej powierzchni odpowiadać powinno nie więcej niż 1 m3 objętości zbiornika.
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Roczny średni opad deszczu w Polsce wynosi 600 mm/m2. 
Rzeczywista ilość może być jednak o kilkadziesiąt procent 
większa lub mniejsza, zależnie od rejonu kraju (w obszarach 
górskich średnia opadów przekracza nawet 1000 mm). 
Najwięcej opadów przypada na okres lata: w lipcu spada mniej 
więcej 80 mm deszczu, najmniej zaś w styczniu ~30 mm. 
Przyjmując średnią roczną wartość opadów w Polsce ~600 mm/m2,  
z dachu o powierzchni 200 m2 można zebrać ~120 m3 
deszczówki w ciągu roku.

 Zbiorniki i pakiety zagospodarowania wody deszczowej Roth

W skład systemu zagospodarowania wody deszczowej firmy Roth wchodzą monolityczne 
zbiorniki o pojemnościach 750/900/1100/1500/2000/3500/5000 l. 
Z pojedynczych zbiorników możemy uzyskać większą objętość magazynową poprzez 
utworzenie baterii przy zastosowaniu odpowiednich przyłączy. 

UWAGA: można łączyć tylko zbiorniki o tej samej pojemności!

Zbiorniki produkowane są metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Materiałem zbiorników 
jest nieprzezroczysty wysokogatunkowy polietylen o dużej gęstości PE-HD i w 100% 
nadają się do ponownego przetwarzania.

Możemy wybrać również spośród czterech gotowych pakietów, które na wyposażeniu 
posiadają zbiornik lub zbiorniki wraz z osprzętem: Haustechnik ECO, Haustechnik I, 
Haustechnik II i Pakiet Garten.
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Zbiorniki magazynowe do wody pitnej
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 Zbiorniki magazynowe Roth do wody pitnej

Zbiorniki Roth do wody pitnej znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje 
odpowiednia ilość miejsca w pomieszczeniu, 
w którym panuje temperatura nie powodująca 
zamarzania wody. Materiałem zbiorników jest 
czysta odmiana polietylenu wysokiej gęstości. 
Zastosowany materiał odpowiada wytycznym 
niemieckiej normy KTW Federalnego Urzędu 
Ochrony Środowiska w zakresie wymogów 
higienicznych dotyczących tworzyw sztucznych 

 Wymiary zbiorników magazynowych Roth do wody pitnej

przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną.
Zbiorniki wykonane są z ciemnozielonego 
polietylenu w celu ochrony przed dostępem światła 
i porastaniem glonów.
Zbiorniki magazynowe wody pitnej Roth 
produkowane są w czterech pojemnościach: 750, 
1100, 1500 i 2000 l. 
Wariant zbiornika o pojemności 750 l posiada 
kompaktowy kształt, idealny dla wąskich drzwi 
lub wąskich pomieszczeń piwnicznych. Natomiast 
zbiorniki 1100/1500/2000 l dodatkowo zostały 
wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi opaskami, 

aby zagwarantować ich maksymalną stabilność. 
Wszystkie pojemności zbiorników wyposażone 
są w króciec DN100, znajdujący się na ściance 
od frontu.  W górnej części zbiornika natomiast 
umieszczone są dwa króćce gwintowane GW 2”. Na 
dolnej części ściany przy dnie zbiornika znajduje 
się połączenie kołnierzowe, fabrycznie zaślepione. 
Poprzez kołnierz i odpowiednie przyłącza, 
można zestawiać zbiorniki w dowolną baterię  
i gospodarować ich większą objętością.

wymiary w [mm]
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Roth Regenwasser-Hausspeicher
zur oberirdischen Aufstellung in Gebäuden

   Roth Hausspeicher 

Die Roth Hausspeicher sind aus hochwerti-
gem UV-beständigem PE-Material gefertigt. 
Sie sind lichtundurchlässig grün eingefärbt, 
sodass ein Algenwachstum im Behälter 
verhindert wird. Die Behältergrößen 1100 
bis 2000 Liter sind mit verzinkten Stahl-
bandagen versehen, um eine maximale 
Standsicherheit zu gewährleisten. Der Behäl-
ter 750 Liter besitzt eine Revisionsöffnung 
Ø 150 mm und die Behälter 1100 bis 2000 
Liter eine Revisionsöffnung Ø 400 mm.

   Roth Basis-Hausspeicher

Alle Roth Basis-Hausspeicher sind mit 
einem Zulauf DN 50 mit Zulaufberuhigung 
an einem oberen Schraubstutzen versehen. 
Der Überlauf mit integriertem Siphon mit 
Kleintiersperre ist seitlich vor ge sehen. Der 
Überlauf kann variabel links oder rechts 
am Behälter angebracht werden. Dazu 
muss nur der Siphon gedreht werden. Die 
oberen Schraub stutzen sind alle mit einem 
2" Innengewinde ver sehen. Alle Behälter 
sind mit einem unteren Flansch anschluss 
ausgerüstet.

  Roth  Erweiterungs-Hausspeicher 

Roth Erweiterungs-Hausspeicher sind nur 
mit oberen Schraubstutzen und unterem 
Flanschanschluss versehen. Erweite rungs-
Hausspeicher sind zur Lagerung von Trink-
wasser geeignet und können mit den Roth 
Trinkwasser speichern kombiniert werden.

   Verbindung der Behälter

Die Verbindung der Tanks kann mit dem 
Roth Anschlusszubehör erfolgen. Der sich 
dabei ergebende Abstand zwischen den 
Behältern beträgt 60 mm. Die Verbindung 
ist ebenfalls mit den Roth Uni-Flanschan-
schlusswinkeln bzw. T-Stücken möglich.

1   Basis-Hausspeicher
2   Erweiterungs-Hausspeicher
3    Anschlusszubehör für Basis-Haus- 

speicher
4   Anschlusszubehör für Erweiterungs-

Hausspeicher
5   mechanische Füllstandsanzeige

Roth Regenwasser-Hausspeicher

Ausführung Maße Behälter [mm]  
L x B x H

Revisionsöffnung 
[Ø mm]

Gewicht
[kg] Material-Nr.

Basis-Hausspeicher 750 Liter 730 x 730 x 1660 150 25 1115000293

Erweiterungs-Hausspeicher 750 Liter 730 x 730 x 1660 150 25 1115000294

Basis-Hausspeicher 1100 Liter 1450 x 720 x 1375 400 53 1115000295

Erweiterungs-Hausspeicher 1100 Liter 1450 x 720 x 1375 400 53 1115000296

Basis-Hausspeicher 1500 Liter 1520 x 720 x 1605 400 80 1115000297

Erweiterungs-Hausspeicher 1500 Liter 1520 x 720 x 1605 400 80 1115000298

Basis-Hausspeicher 2000 Liter 2050 x 720 x 1640 400 120 1115000299

Erweiterungs-Hausspeicher 2000 Liter 2050 x 720 x 1640 400 120 1115000300
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 Zbiorniki magazynowe Roth do wody deszczowej

Zbiorniki Roth do wody deszczowej Roth wykonane 
są z wysokiej jakości polietylenu PE, odpornego na 
promieniowanie UV. Zbiorniki zabarwione są na 
kolor zielony, co uniemożliwia porost glonów. 
Zbiorniki przeznaczone są do naziemnego 
magazynowania deszczówki.
Możemy wybrać spośród dwóch modeli zbiorników: 
z syfonem przelewowym do podłączenia rury 
spustowej z rynny lub bez syfonu przelewowego.
Oba modele dostępne są w czterech pojemnościach: 
750, 1100, 1500 i 2000 l.
Wariant zbiornika o pojemności 750 l posiada 
kompaktowy kształt, idealny dla wąskich drzwi 
lub wąskich pomieszczeń piwnicznych. Natomiast 
zbiorniki 1100/1500/2000 l dodatkowo zostały 
wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi opaskami, 

aby zagwarantować ich maksymalną stabilność. 
Zbiornik o pojemności 750 l wyposażony jest w otwór 
rewizyjny Ø 150 mm, natomiast zbiorniki 1100 do 
2000 l otwór Ø 400 mm.

  Zbiornik z syfonem przelewowym

Wszystkie modele zborników magazynowych 
Roth z syfonem przelewowym wyposażone są 
od góry w króciec przyłączeniowy z rurą PCV DN 
50 z uspokojeniem wlewu. Przelew z syfonem 
z zabezpieczaniem przed dostępem małych 
zwierząt zlokalizowany jest u góry w bocznej 
ścianie zbiornika. Górne króćce znajdujące się na 
zbiorniku posiadają gwint GW 2”. W dolnej częsci 
zbiorników znajduje się kołnierz przyłączeniowy.

  Zbiornik bez syfonu przelewowego

Na wyposażeniu zbiorników magazynowych Roth 
bez syfonu przelewowego znajdują się wyłącznie 
górne króćce przyłączeniowe, rewizja oraz dolny 
kołnierz przyłączeniowy. Zbiorniki bez syfonu 
przelewowego mogą zostać wykorzystane do 
magazynowania wody pitnej, a tym samym mogą 
być łączone w baterie ze zbiornikami wody pitnej.

  Łączenie zbiorników

Konfiguracja zbiorników w baterie jest zapewniona 
poprzez dolny kołnierz przyłączeniowy  
i odpowiednie oprzyrządowanie z asortymentu 
dodatkowego w postaci przyłącza podstawowego  
i szeregowego, jak również poprzez uniwersalne 
elementy 1” lub 2” (kolano, trójnik) ze złączką 
zaciskową do rur PE (we własnym zakresie).
Przy zastosowaniu przyłączy Roth odległość 
między zbiornikami wynosi 60 cm. 

Uwaga: Można łączyć tylko zbiorniki o tej samej 
pojemności
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Zbiornik z syfonem przelewowym
Zbiornik bez syfonu przelewowego
Przyłącze podstawowe do pojedynczego zbiornika 
Przyłącze szeregowe do przyłączenia kolejnego 
zbiornika
Mechaniczny wskaźnik poziomu jako opcja 
(brak w ofercie Roth)

1   
2   
3    

4   

5   

1

2

2
5

4

3



Zbiorniki magazynowe na wodę pitną

Dodatkowe wyposażenie

Zbiornik naziemny wody pitnej
Wzmocniony stalowymi ocynkowanymi opaskami (oprócz 750 l)  
z dolnym kołnierzem przyłączeniowym, dwoma króćcami górnymi 2˝, 
otworem rewizyjnym wraz z pokrywą oraz dopływem DN 100.
Zbiornik ma zastosowanie w pomieszczeniach.

Zbiornik naziemny 750 l
Zbiornik naziemny  1100 l
Zbiornik naziemny  1500 l
Zbiornik naziemny  2000 l

1135006650
1135006651
1135006652
1135006653

PLN/szt.
1.432,-
2.199,-
2.490,-
3.299,-

Pojemność
l

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Ciężar
kg

Rewizja
ø mm

750 730 730 1660 25 150
1100 1450 720 1375 53 400
1500 1520 720 1605 80 400
2000 2050 720 1640 120 400

ceny netto

Zbiorniki magazynowe na wodę deszczową
Opis artykułuArtykuł Numer katalogowy Cena

Zbiornik naziemny z syfonem przelewowym
Wzmocniony stalowymi ocynkowanymi opaskami (oprócz 750 l)
z dolnym kołnierzem przyłączeniowym, dwoma króćcami górnymi 2˝, 
otworem rewizyjnym wraz z pokrywą, zabezpieczeniem przed dostępem 
małych zwierząt.

Zbiornik naziemny bez syfonu przelewowego
Wzmocniony stalowymi ocynkowanymi opaskami (oprócz 750 l)
z dolnym kołnierzem przyłączeniowym, dwoma króćcami górnymi 2˝,
otworem rewizyjnym wraz z pokrywą.

Zbiornik z syfonem przlewowym 750 l
Zbiornik z syfonem przelewowym 1100 l
Zbiornik z syfonem przelewowym 1500 l
Zbiornik z syfonem przelelwowym 2000 l

1115000293
1115000295
1115000297
1115000299

PLN/szt.
1.432,-
2.290,-
2.750,-
3.690,-

Zbiornik bez syfonu przelewowego 750 l
Zbiornik bez syfonu przelewowego 1100 l
Zbiornik bez syfonu przelewowego 1500 l
Zbiornik bez syfonu przelewowego 2000 l

1115000294
1115000296
1115000298
1115000300

PLN/szt.
1.312,-
1.699,-
2.090,-
2.990,-

Przyłącze podstawowe
- kolano przyłączeniowe
- zawór zamykający z uszczelką i śrubami 1115001287

PLN/szt.
270,-

1115001288
PLN/szt.

189,-
Przyłącze szeregowe do baterii
- trójnik przyłączeniowy

Pojemność
l

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Ciężar
kg

Rewizja
ø mm

750 730 730 1660 25 150
1100 1450 720 1375 53 400
1500 1520 720 1605 80 400
2000 2050 720 1640 120 400

1115001292
1115001293
1115001439
1115001440

PLN/szt.
115,-
125,-
220,-
350,-

Przyłącze uniwersalne ze złączką  
zaciskową do rur PE
- kolano 1”
- trójnik 1”
- kolano 2”
- trójnik 2”
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Cennik ROTH RWA
Zbiornik podziemny MONOBLOC

Opis artykułuArtykuł Numer katalogowy Cena

Zbiornik podziemny MONOBLOC 
Wyróżnia się kompaktową, niewielką formą, zaprojektowaną z myślą  
o gromadzeniu wody deszczowej do podlewania w ilości odpowiadającej 
wymiarom małego terenu, np. działki rekreacyjnej.
Zawiera studzienkę rewizyjną o średnicy 300 mm z deklem, otwór 
dopływowy DN 100, syfon przelewowy DN 100 oraz wolne opcjonalne 
przyłącze DN 100.

1135007649
PLN/szt.
1.950,-

NOWOŚĆ

 > ideal kompakt
 > optimal für Kleingarten und  

Wochenendhaus
 > inklusive Domschachtsystem 

und begehbarer Abdeckung

17

   Roth Regenwasser-Erdspeicher  
Monobloc 

Der Roth Regenwasser-Erdspeicher Mono-
bloc 900 ist ideal geeignet für kleinere 
Grundstücke. Durch seine kompakte Bauform 
eignet er sich besonders für beengte Ver-
hältnisse und findet auch auf dem kleinsten 
Grundstück seinen Platz.

Der Behälter ist standardmäßig mit einem 
Domschacht Durchmesser 300 mm sowie 
einer begehbaren Abdeckung ausgestattet. 
Er besitzt eine Zulauföffnung DN 100 sowie 
einen Überlaufstutzen DN 100. 

Als Filter können unsere verschiedenen Fall-
rohrfilter eingesetzt werden. Die Wasser-
entnahme kann mittels einer Tauchpumpe 
über das Domschachtsystem erfolgen. Ein 
Leerrohranschluss DN  100 auf dem Behäl-
tersattel steht ebenfalls zur Verfügung. Wei-
tere Anschlüsse können durch den Einsatz 
der Roth Spezialdichtung (siehe Zubehör) 
hergestellt werden.

Roth Regenwasser-Erdspeicher Monobloc
perfekt für jeden Garten

7801910
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Roth Regenwasser-Erdspeicher Monobloc

Ausführung mit Schacht Gewicht 
[kg]

Maße Behälter [mm]  
L x B x H Material-Nr.

Sammelbehälter Monobloc 900 Liter inklusive Schacht und Deckel 70 1910 x 780 x 780 1135007649

  Roth  Monobloc 900 Liter inklusive Schacht und Deckel

Maßangaben in mm

H
öh

e 
Ü

be
rla

uf
68

0

  
Re

ge
nw

as
se

rn
ut

zu
ng

 > ideal kompakt
 > optimal für Kleingarten und  

Wochenendhaus
 > inklusive Domschachtsystem 

und begehbarer Abdeckung

17

   Roth Regenwasser-Erdspeicher  
Monobloc 

Der Roth Regenwasser-Erdspeicher Mono-
bloc 900 ist ideal geeignet für kleinere 
Grundstücke. Durch seine kompakte Bauform 
eignet er sich besonders für beengte Ver-
hältnisse und findet auch auf dem kleinsten 
Grundstück seinen Platz.

Der Behälter ist standardmäßig mit einem 
Domschacht Durchmesser 300 mm sowie 
einer begehbaren Abdeckung ausgestattet. 
Er besitzt eine Zulauföffnung DN 100 sowie 
einen Überlaufstutzen DN 100. 

Als Filter können unsere verschiedenen Fall-
rohrfilter eingesetzt werden. Die Wasser-
entnahme kann mittels einer Tauchpumpe 
über das Domschachtsystem erfolgen. Ein 
Leerrohranschluss DN  100 auf dem Behäl-
tersattel steht ebenfalls zur Verfügung. Wei-
tere Anschlüsse können durch den Einsatz 
der Roth Spezialdichtung (siehe Zubehör) 
hergestellt werden.

Roth Regenwasser-Erdspeicher Monobloc
perfekt für jeden Garten

7801910

78
0

78
0

m
ax

. 6
50

m
ax

. 6
50

Ø 300

Roth Regenwasser-Erdspeicher Monobloc

Ausführung mit Schacht Gewicht 
[kg]

Maße Behälter [mm]  
L x B x H Material-Nr.

Sammelbehälter Monobloc 900 Liter inklusive Schacht und Deckel 70 1910 x 780 x 780 1135007649

  Roth  Monobloc 900 Liter inklusive Schacht und Deckel

Maßangaben in mm

H
öh

e 
Ü

be
rla

uf
68

0

  
Re

ge
nw

as
se

rn
ut

zu
ng

ceny netto

Pojemność
[l]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Ciężar
[kg]

900 1910 780 780 70

  Zbiornik podziemny Monobloc

sprawdzi się idealnie do podlewania ogrodu 
podczas weekendowego pobytu każdego 
działkowca. Pobór wody deszczowej ze zbiornika 
można realizować dowolną pompą zanurzeniową, 
którą umieszcza się poprzez studzienkę rewizyjną. 
Zbiornik jest wyposażony w króciec odpływu  
i dopływu DN 100, jak również drugi, opcjonalny. 
Jeśli wolny króciec będzie użyty w instalacji, należy 
zastosować specjalne uszczelnienie (we własnym 
zakresie). 

  Wymiary zbiornika Monobloc 900 l

wymiary w [mm]

Zbiornik Monobloc 900 l
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Zbiorniki podziemne TWINBLOC zagospodarowania wody deszczowej
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  Zbiorniki TWINBLOC

Zoptymalizowana, płaska, stabilna i wytrzymała 
przed naporem gruntu konstrukcja zbiornika 
z polietylenu wysokiej gęstości wyposażona 
jest w króćce przyłączeniowe DN 100, syfon 
przelewowy, zabezpieczenie przed dostępem 
małych zwierząt oraz teleskopową studzienkę 
rewizyjną z pokrywą. Istnieje możliwość regulacji 
wysokości studzienki w zależności od głębokości 
instalacji. Modele zbiorników Twinbloc na wodę 
deszczową znajdują zastosowanie w instalacjach 
zewnętrznych – jako zbiorniki podziemne.  
W porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami 
zbiorników wody deszczowej, zbiorniki Twinbloc 
mogą zmniejszyć głębokość wykopu do 40%. 
Unowocześniona konstrukcja Twinbloc w postaci 
dwóch sąsiadujących ze sobą cylindrów przynosi 
największą korzyść -  stabilność i wytrzymałość 
przed zgnieceniem. Dwie komory zbiornika  
o mniejszej średnicy są bardziej stabilne niż 
jedna komora o dużej średnicy. Bez przeszkód  
nad zbiornikami może odbywać się osobowy 
ruch kołowy o nacisku na jedną oś do 200 kg lub 
600 kg (przy zastosowaniu dekla z wyposażenia 
dodatkowego). Zbiorniki dostępne są w trzech 
rozmiarach 1500, 3500 oraz 5000 litrów. 

Zbiorniki można dowolnie zestawiać w baterie przy 
użyciu rur z PCV (we własnym zakresie); odległość 
między zbiornikami powinna wynosić min. 60 cm. 
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Ważny od 1 stycznia 2019

Cennik ROTH RWA
ceny netto

Systemy zagospodarowania wody deszczowej
Opis artykułuArtykuł Numer katalogowy Cena

Zbiornik TWINBLOC do zagospodarowania 
wody deszczowej

Przedłużenie studzienki
Jednokrotne, stosowane w przypadku głębszego posadowienia zbiornika 
TWINBLOC w wykopie. Należy odkręcić i zdjąć pokrywę studzienki, żeby 
poluzować śruby zabezpieczające, umieszczone na górnym pierścieniu 
studzienki po bokach i zdjąć pierścień studzienki. Przedłużenie studzienki 
z pierścieniem zakładkowym należy nasadzić i wyrównać do odpowiedniej 
głębokości montażu. Przedłużenie studzienki należy przymocować równo-
miernie na obwodzie do studzienki nadzbiornikowej przy pomocy 3 śrub 
6,3x22, dostarczonych razem z przedłużeniem. Następnie należy nałożyć 
pierścień pokrywy na przedłużenie studzienki i połączyć śrubami. 

Łączenie kolejnych zbiorników odbywa się dołem za pomocą rur PCV  
i pierścienia uszczelniającego.
W tym celu przy zastosowaniu otwornicy należy wykonać otwór DN 100, 
a następnie uszczelnić go.

Wskazówka: Wykonywanie otworu do połączenia kolejnych zbiorników
Twinbloc należy wykonać po tej samej stronie zbiornika, na której
znajduje się wlot, ponieważ dolne okrągłe pole do nawiercenia zawiera
w środku tzw. punkt odniesienia - zagłębienie do przyłożenia otwornicy.

Zawiera teleskopową studzienkę rewizyjną z deklem do 200 kg, kroćce 
przyłączeniowe DN100, syfon przelewowy, zabezpieczenie przed dostę-
pem małych zwierząt. W opcji również z filtrem koszowym w studzience.

Dekiel studzienki o nośności do 600 kg
Przed zastosowaniem dekla o większej nośności należy przestrzeń wokół 
szachty wypełnić od góry warstwą suchego betonu na dł. 300 mm i wys. 
200 mm (szczegóły w osobnej instrukcji do zbiornika). 

Zbiornik TWINBLOC 1500 l
Zbiornik TWINBLOC 3500 l
Zbiornik TWINBLOC 5000 l

Zbiornik TWINBLOC 1500 l z filtrem koszowym
Zbiornik TWINBLOC 3500 l z filtrem koszowym
Zbiornik TWINBLOC 5000 l z filtrem koszowym

1135006122
1135005425
1135005426

1135006124
1135005423
1135005424

PLN/szt.
3.999,-
4.490,-
5.799,-
4.820,-
5.290,-
6.420,-

1135005436
PLN/szt.

489,-

1135005438
PLN/szt.

299,-

Wymiary zbiornika TWINBLOC

Wymiary

Wymiary

Pojemność
[l]

Długość L
[mm]

Szerokość B
[mm]

Wysokość H
[mm]

Wysokość  
studzienki [mm]

Ciężar
[kg]

1500 2350 1395 695 max. 500 80
3500 2350 2300 975 max. 700 140
5000 2460 2350 1350 max. 700 190

Średnica
[mm]

Wysokość H
[mm]

Ciężar
[kg]

700 500 8,4

Średnica
[mm]

Wysokość H
[mm]

Ciężar
[kg]

600 70 6,6

Dodatkowe wyposażenie
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Roth Versickerungs- und Behandlungssysteme
für die moderne Regenwasserbewirtschaftung

   Regenwasser-Rückhaltung und 
Versicke rung

Städte und Gemeinden erheben zuneh mend 
Gebühren für die Regenwasser einleitung in 
öffentliche Kanalnetze und fordern bei Neu-
bauten die Versickerung des Regenwassers 
auf dem Grundstück. Das Roth Versicke-
rungssystem zur Regen wasser-Versickerung 
und -Rückhaltung auf Grundstücken erfüllt 
flexibel und preiswert alle kommunalen und 
wasser rechtlichen Anforderungen und bietet 
vielfältige Möglichkeiten der modernen Re-
genwasserbewirtschaftung zur Ver sickerung, 

Rückhaltung und Nutzung von Regenwasser. 
Neben den äußerst praktischen vorkonfek-
tionierten Sickerblöcken in den Größen 600 
und 1200 Liter für den privaten Bereich fin-
det das System auch projektbezogene An-
wendung im gewerblichen und kommunalen 
Bereich für alle Arten der modernen Regen-
wasserentwässerung.

  Die Vorzüge des Roth Versickerungs-
systems

 > vorkonfektionierte Komplettsys teme für 
alle Privatgrundstücke

 > Versickerungsleistung durch Reihen-
schaltung flexibel nach ATV-A 138  
dimensionierbar

 > Pkw-befahrbar bei 0,80 m Erdüber-
deckung

 > mit Geotextil ummantelt
 > anschlussfertig
 > funktionssicher
 > niedrige Einbautiefe

Dimensionierungsempfehlung nach ATV-A 138

Bodenart angeschlossene Dachfläche

100 m2 200 m2 300 m2

Grobsand kf = 1 x 10 -3
Anzahl  

Sickerblöcke
2 x 600 Liter oder

1 x 1200 Liter
4 x 600 Liter oder

2 x 1200 Liter
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter

Mittelsand kf = 1 x 10 -4
Anzahl  

Sickerblöcke
4 x 600 Liter oder

2 x 1200 Liter
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter
10 x 600 Liter oder

5 x 1200 Liter

Feinsand kf = 1 x 10 -5
Anzahl  

Sickerblöcke
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter
10 x 600 Liter oder

5 x 1200 Liter
14 x 600 Liter oder

7 x 1200 Liter

Schluffsand kf = 1 x 10 -6
Anzahl  

Sickerblöcke
8 x 600 Liter oder

4 x 1200 Liter
12 x 600 Liter oder

6 x 1200 Liter
24 x 600 Liter oder

12 x 1200 Liter

Roth Versickerungssysteme

Artikel Maße Behälter [mm] 
L x B x H

Gewicht 
[kg] Material-Nr.

Roth Sickerblock 600 Liter 1200 x 1200 x 400 35 1135006655

Roth Sickerblock 1200 Liter 2400 x 1200 x 400 67 1135006656

Feinfilterschacht DN 250 mit Deckel 1400 19 1135006657

Be- und Entlüfter für Sickerblock 1135006659
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Cennik ROTH RWA
Ważny od 1 stycznia 2019

  Roth Paket Haustechnik I 

Roth Regenwasser-Komplettanlagen wer den 
wahlweise mit bzw. ohne Pump mo dul mit 
integrierter Trinkwassernach spei sung ange-
boten. Sie zeichnen sich be sonders durch 

ihre ultraflache Bauwei se und die dadurch 
verbundenen Einbau vorteile aus.  
Das Regen wasser wird auf dem Dach ge-
sam melt, durch das Fallrohr zum Erdtank 
geleitet, im integrierten Feinfilter gerei nigt 
und fließt über den strömungs kontrollierten 

Zulauf in den Erdtank. Im Normalbetrieb 
wird über ein Spezial saugset das Re   gen-
wasser aus dem Erdtank ent nommen und 
den Verbrauchs stellen zugeleitet. Bei Tro-
ckenheit schaltet die Regenwasserzentrale 
automatisch auf Trinkwasser versorgung um.

  Komponenten

Roth Pumpmodul ROP Komfort (wahlweise)

Komplettmodul mit eingebau tem Hauswasserwerk 
ASPRI 15-4 und Nachspeisung direkt zur Pumpe. 
Max. Förder höhe 42 m, max. Saugleitungslänge 
15 m, max. Ansaughöhe 3 m.

Roth Schwimmende Entnahme 

Schwimmende Entnahme bestehend 
aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit 
integriertem Messing-Rückschlagventil und 
Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. 

Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regen wasserspeicher für Dach-
flächen bis 150 m2, Maschen weite 0,55 mm.

Roth Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen 
Design mit in te griertem ausziehbarem 
Dom   schachtsystem, Zu lauf  be ru higung und 
Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.
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Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.

  Roth Paket Haustechnik I 

Roth Regenwasser-Komplettanlagen wer den 
wahlweise mit bzw. ohne Pump mo dul mit 
integrierter Trinkwassernach spei sung ange-
boten. Sie zeichnen sich be sonders durch 

ihre ultraflache Bauwei se und die dadurch 
verbundenen Einbau vorteile aus.  
Das Regen wasser wird auf dem Dach ge-
sam melt, durch das Fallrohr zum Erdtank 
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und fließt über den strömungs kontrollierten 
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ckenheit schaltet die Regenwasserzentrale 
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Schwimmende Entnahme bestehend 
aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit 
integriertem Messing-Rückschlagventil und 
Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. 

Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regen wasserspeicher für Dach-
flächen bis 150 m2, Maschen weite 0,55 mm.

Roth Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen 
Design mit in te griertem ausziehbarem 
Dom   schachtsystem, Zu lauf  be ru higung und 
Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.

Pakiet TWINBLOC Haustechnik I zagospodarowania wody deszczowej

 Pakiet TWINBLOC Haustechnik I

przeznaczony jest do zagospodarowania wody 
deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych takich 
jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, podlewanie 
ogrodu. Istnieje możliwość wyboru spośród dwóch 
opcji wyposażenia pakietu: z centralą deszczową 
zawierającą wbudowaną pompę lub bez centrali i 
pompy.
Woda deszczowa zbierana z dachu spływa rurą 
spustową z rynny i zatrzymuje się na zintegrowanym 
w zbiorniku filtrze, aby zebrać zanieczyszczenia 
mechaniczne. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia 

pozostające na wkładzie filtra są okresowo 
odprowadzane poza zbiornik przez występujące co 
jakiś czas intensywne opady; wtedy to woda płynąca 
przez rury z dużą prędkością oczyszcza wkład filtra.
Na dnie zbiornika mogą jednak gromadzić 
się zanieczyszczenia cięższe od wody. Aby 
woda dopływająca do zbiornika nie podrywała 
zanieczyszczeń znajdujących się na dnie, na końcu 
pionowej rury doprowadzającej stosuje się tzw. 
uspokojony wlew. Strumień wody spadając rurą w 
dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia 
kierunek i wypływa w górę.
Podczas normalnej eksploatacji woda deszczowa 

pobierana jest z podziemnego zbiornika za pomocą 
specjalnego zestawu ssącego i podawana jest do 
urządzeń odbiorczych. W przypadku suszy centrala 
sterująca deszczem automatycznie przełącza 
się na zasilanie urządzeń odbiorczych w wodę 
wodociągową.
Decyzję o zainstalowaniu systemu zagospodarowania 
wody deszczowej należy podejmować już na etapie 
projektowania obiektu mieszkalnego, ponieważ 
konieczne jest zaprojektowanie osobnej instalacji 
wodociągowej wykorzystującej deszczówkę.

 Zawartość pakietu

Zbiornik Twinbloc
z syfonem przelewowym DN 100  
z zabezpieczeniem przed dostępem 
małych zwierząt; teleskopową studzienką 
rewizyjną z deklem do 200 kg.

Uspokojony wlew i filtr przepływowy
o średnicy oczka 0,55 mm dla powierzch-
ni dachu do 150 m2.

Układ poboru wody z pływakiem
składa się z tworzywowego pływaka 
wypełnionego powietrzem z zaworem 
zwrotnym i wężem łączącym 1”.

Centrala deszczowa (opcjonalnie)
z wbudowaną pompą ASPRI 15-4  
i wskaźnikiem poziomu. Max wysokość 
podnoszenia pompy 42 m, max przepływ 
3,5 m3/h, max wysokość zasysania 3 m, 
max długość przewodu ssącego 15 m.
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Pakiet TWINBLOC Haustechnik II zagospodarowania wody deszczowej

 Pakiet TWINBLOC Haustechnik II

przeznaczony jest do zagospodarowania wody 
deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych 
takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, 
podlewanie ogrodu.
Zalecany przede wszystkim w przypadku, 
gdy odległość pomiędzy zbiornikiem a wew. 
instalacją jest znaczna. Opcjonalnie pakiet 
wyposażony jest w centralę deszczową Komfort 

z akcesoriami umożliwiającymi pobór wody ze 
zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej 
instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie). 
Urządzenie sterujące systemem należy umieścić 
np. w pomieszczeniu gospodarczym budynku.
Woda deszczowa z rury spustowej rynny  
w sposób równomierny spływa kaskadowo w dół po 
filtrze; oczyszczenie wody w pierwszej kolejności 
odbywa się na filtrze wstępnym, a następnie na 
filtrze właściwym; oczyszczona woda przepływa 

do zbiornika podziemnego, a zanieczyszczenia 
zbierają się w koszu. Bardzo wydajna ciśnieniowa 
pompa zanurzeniowa do zamontowania 
bezpośrednio w zbiorniku, umożliwia pompowanie 
wody na spore odległości pomiędzy zbiornikiem  
a budynkiem. 

 Zawartość pakietu

Zbiornik Twinbloc
z syfonem przelewowym DN 100  
z zabezpieczeniem przed dostępem 
małych zwierząt; teleskopową studzienką 
rewizyjną z deklem do 200 kg.

Filtr ziemny zbierający
dla powierzchni dachu do 350 m2. 
Średnica oczka 0,55 mm.

Pompa zanurzeniowa
Combipress z pływakiem 
(opcjonalnie).  
Max wys. podnoszenia 64 m.

Centrala deszczowa (opcjonalnie)
ze wskaźnikiem poziomu.  
W pełni zautomatyzowany sterownik 
elektroniczny pomiędzy zbiornikiem 
wody deszczowej, wew. instalacją  
i pompą.
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NOWOŚĆ

 Pakiet Haustechnik ECO – alternatywa cenowa

Kompletny pakiet zagospodarowania wody 
deszczowej zawiera zbiornik TWINBLOC z 
teleskopową studzienką rewizyjną DN 600 z deklem 

do 200 kg i filtrem zintegrowanym w studzience, 
uspokojony wlew, układ poboru wody deszczowej z 
pływakiem i centralę deszczową Standard. Wszystkie 
elementy systemu zostały starannie dobrane, aby 
zapewnić optymalną, ekonomiczną eksploatację 

systemu wody deszczowej w budynku mieszkalnym.

 Zawartość pakietu

Zbiornik Twinbloc
z syfonem przelewowym DN 100  
z zabezpieczeniem przed dostępem 
małych zwierząt; teleskopową studzienką 
rewizyjną z deklem do 200 kg.

Uspokojony wlew
zapewnia, że woda dopływająca do 
zbiornika nie podrywa zanieczyszczeń 
znajdujących się na dnie.

Układ poboru wody z pływakiem
składa się z tworzywowego pływaka 
wypełnionego powietrzem z zaworem 
zwrotnym i wężem łączącym 1”.

Filtr wody deszczowej ECO
ze zintegrowanym koszem  
wyłapującym zanieczyszczenia,  
do zabudowy w studzience zbiornika.
Dla powierzchni dachu do 200 m2. 
Średnica oczka 1 mm.

Centrala deszczowa Standard
zawierająca wydajną, cichą pompę
i system zaopatrzenia budynku w wodę 
użytkową.
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 System Twinbloc Garten

służy do magazynowania, a następnie 
wykorzystania wody deszczowej do podlewania 
trawnika, jak również do mycia samochodu, 
prac porządkowych, itp. Woda deszczowa z 
rynny poprzez rurę spustową doprowadzana jest 
rurami ułożonymi pod ziemią do zawieszonego 
na łańcuszku filtra koszowego znajdującego 
się w zbiorniku; na filtrze zatrzymywane są 

zanieczyszczenia, a do zbiornika wpływa czysta 
woda. Kosz należy czyścić co jakiś czas; w tym 
celu należy go wyjąć ze zbiornika, przepłukać pod 
bieżącą woda, a następnie ponownie włożyć do 
zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo 
dopływać do zbiornika, odpływa poprzez przelew 
poza zbiornik.
Pakiet zawiera niezależną od zbiornika skrzynkę 
ogrodową, która umożliwia przyłączenie 
węża ogrodowego. Do podlewania trawnika 

wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe 
oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach 
ogrodniczych. Skrzynka składa się z obudowy 
ø 150 mm z pokrywą, z zaworem kulowym z 
gwintem 1/2” do przyłączenia węża ogrodowego. 
Max. odległość skrzynki od zbiornika wynosi 10 
m. Przewód zasilający skrzynkę należy opróżnić z 
wody przed okresem zimowym.
Opcjonalnym wyposażeniem pakietu jest 
zatapialna wielostopniowa pompa.

 Zawartość pakietu

Zbiornik Twinbloc
z syfonem przelewowym DN 100  
z zabezpieczeniem przed dostępem 
małych zwierząt; teleskopową studzienką 
rewizyjną z deklem do 200 kg.

Filtr koszowy
zintegrowany w studzience zbiornika 
Twinbloc do wyłapywania zanieczysz-
czeń wody deszczowej. Średnica oczka 
1 mm.

Skrzynka ogrodowa
ø 150 mm z pokrywą, rurą PE 10 m do 
wody, przyłączeniem węża ogrodowego 
1/2”, zaworem kulowym.

Pompa zanurzeniowa
Max wysokość podnoszenia 20 m, max 
przepływ 3,6 m3/h, max ciśn. instalacji 
3,6 bar.

    

 

 

 

 

   

 



Cennik ROTH RWA
ceny netto

Pakiety zagospodarowania wody deszczowej
Opis artykułuArtykuł Numer katalogowy Cena

Pakiet TWINBLOC Haustechnik I zagospodaro-
wania wody deszczowej
Kompletny pakiet zagospodarowania wody deszczowej. Zawiera zbiornik 
TWINBLOC z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed do-
stępem małych zwierząt; teleskopową studzienkę rewizyjną z deklem do 
200 kg; układ poboru wody z pływakiem; uspokojony wlew; filtr przepły-
wowy dla powierzchni dachu do 150 m2. Opcjonalnie pakiet wyposażony 
jest w centralę deszczową z wbudowaną pompą ASPRI 15-4 i wskaźnikiem 
poziomu. Centrala pobiera wodę ze zbiornika podziemnego i wprowadza 
ją do wewnętrznej instalacji deszczowej w budynku. Max wysokość podno-
szenia pompy 42 m, max przepływ 3,5 m3/h, max wysokość zasysania 3 m, 
max długość przewodu ssącego 15 m. 

Pakiet TWINBLOC Haustechnik II zagospodaro-
wania wody deszczowej
Kompletny pakiet zagospodarowania wody deszczowej. Zawiera zbior-
nik TWINBLOC z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem 
przed dostępem małych zwierząt; teleskopową studzienkę rewizyjną z 
deklem do 200 kg;  filtr ziemny zbierający z rurą wznoszącą z pokrywą 
dla powierzchni dachu do 350 m2. Opcjonalnie pakiet wyposażony jest 
w centralę deszczową z pompą zanurzeniową Combipress z pływakiem  
i automatycznym systemem pobierania wody ze zbiornika. Podczas suszy  
woda na cele użytkowe pobierana jest automatycznie z instalacji wodo-
ciągowej. Max wysokość podnoszenia pompy 64 m, max przepływ 4 m3/h.

Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 3500 l bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 5000 l bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 7000 l (2 x 3500 l) bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 10000 l (2 x 5000 l) bez centrali deszczowej 

Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 3500 l z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 5000 l z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 7000 l (2 x 3500 l) z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik l 10000 l (2 x 5000 l) z centralą deszczową

1135006048
1135006050
1135006051
1135006052

1135006032
1135006033
1135006034
1135006035

PLN/szt.
6.800,-
7.900,-

10.900,-
13.900,-
16.900,-
17.900,-
21.300,-
23.500,-

Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 3500 l bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 5000 l bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 7000 l (2 x 3500 l) bez centrali deszczowej
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 10000 l (2 x 5000 l) bez centrali deszczowej 

Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 3500 l z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 5000 l z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 7000 l (2 x 3500 l) z centralą deszczową
Pakiet TWINBLOC Haustechnik II 10000 l (2 x 5000 l) z centralą deszczową

1135006053
1135006056
1135006057
1135006058

1135006036
1135006037
1135006038
1135006039

PLN/szt.
6.800,-
7.900,-

10.900,-
13.900,-
15.900,-
16.900,-
19.900,-
22.900,-

Ważny od 1 stycznia 2019
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  Roth Paket Haustechnik I 

Roth Regenwasser-Komplettanlagen wer den 
wahlweise mit bzw. ohne Pump mo dul mit 
integrierter Trinkwassernach spei sung ange-
boten. Sie zeichnen sich be sonders durch 

ihre ultraflache Bauwei se und die dadurch 
verbundenen Einbau vorteile aus.  
Das Regen wasser wird auf dem Dach ge-
sam melt, durch das Fallrohr zum Erdtank 
geleitet, im integrierten Feinfilter gerei nigt 
und fließt über den strömungs kontrollierten 

Zulauf in den Erdtank. Im Normalbetrieb 
wird über ein Spezial saugset das Re   gen-
wasser aus dem Erdtank ent nommen und 
den Verbrauchs stellen zugeleitet. Bei Tro-
ckenheit schaltet die Regenwasserzentrale 
automatisch auf Trinkwasser versorgung um.

  Komponenten

Roth Pumpmodul ROP Komfort (wahlweise)

Komplettmodul mit eingebau tem Hauswasserwerk 
ASPRI 15-4 und Nachspeisung direkt zur Pumpe. 
Max. Förder höhe 42 m, max. Saugleitungslänge 
15 m, max. Ansaughöhe 3 m.

Roth Schwimmende Entnahme 

Schwimmende Entnahme bestehend 
aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit 
integriertem Messing-Rückschlagventil und 
Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. 

Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regen wasserspeicher für Dach-
flächen bis 150 m2, Maschen weite 0,55 mm.

Roth Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen 
Design mit in te griertem ausziehbarem 
Dom   schachtsystem, Zu lauf  be ru higung und 
Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.

  Roth Paket Haustechnik I 

Roth Regenwasser-Komplettanlagen wer den 
wahlweise mit bzw. ohne Pump mo dul mit 
integrierter Trinkwassernach spei sung ange-
boten. Sie zeichnen sich be sonders durch 

ihre ultraflache Bauwei se und die dadurch 
verbundenen Einbau vorteile aus.  
Das Regen wasser wird auf dem Dach ge-
sam melt, durch das Fallrohr zum Erdtank 
geleitet, im integrierten Feinfilter gerei nigt 
und fließt über den strömungs kontrollierten 

Zulauf in den Erdtank. Im Normalbetrieb 
wird über ein Spezial saugset das Re   gen-
wasser aus dem Erdtank ent nommen und 
den Verbrauchs stellen zugeleitet. Bei Tro-
ckenheit schaltet die Regenwasserzentrale 
automatisch auf Trinkwasser versorgung um.

  Komponenten

Roth Pumpmodul ROP Komfort (wahlweise)

Komplettmodul mit eingebau tem Hauswasserwerk 
ASPRI 15-4 und Nachspeisung direkt zur Pumpe. 
Max. Förder höhe 42 m, max. Saugleitungslänge 
15 m, max. Ansaughöhe 3 m.

Roth Schwimmende Entnahme 

Schwimmende Entnahme bestehend 
aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit 
integriertem Messing-Rückschlagventil und 
Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. 

Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regen wasserspeicher für Dach-
flächen bis 150 m2, Maschen weite 0,55 mm.

Roth Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen 
Design mit in te griertem ausziehbarem 
Dom   schachtsystem, Zu lauf  be ru higung und 
Überlaufsiphon mit Kleintiersperre.
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Pakiet Haustechnik ECO
Stanowi ekonomiczną propozycję kompletnego pakietu zagospodarowania 
wody deszczowej do celów użytkowych.
Zawiera zbiornik TWINBLOC z teleskopową studzienką DN 600 z deklem, 
filtrem, uspokojonym wlewem, układem poboru wody deszczowej 
z pływakiem i centralą deszczową Standard.

Pakiet Haustechnik ECO 3500 l
Pakiet Haustechnik ECO 5000 l

1135008038
1135008039

PLN/szt.
14.900,-
15.900,-

 
      

 
      

 
      

NOWOŚĆ

Pakiet TWINBLOC Garten zagospodarowania 
wody deszczowej
Zawiera zbiornik TWINBLOC z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpie-
czeniem przed dostępem małych zwierząt; teleskopową studzienkę rewi-
zyjną z deklem do 200 kg; filtr koszowy; studzienkę ogrodową φ150 mm 
z deklem, przyłączeniem węża ½”, zaworem kulowym i rurą PE do wody 
10 m. Opcjonalnie pakiet wyposażony jest w pompę zanurzeniową. Max 
wysokość podnoszenia pompy 20 m, max przepływ 3,6 m3/h, max ciśn. 
instalacji 3,6 bar. 
Aby podłączyć przewody zasilające można wykorzystać dwa przeciwległe 
króćce zbiornika.

Pakiet TWINBLOC Garten 1500 l bez pompy zanurzeniowej
Pakiet TWINBLOC Garten 3500 l bez pompy zanurzeniowej
Pakiet TWINBLOC Garten 5000 l bez pompy zanurzeniowej
Pakiet TWINBLOC Garten 7000 l (2 x 3500 l) bez pompy zanurzeniowej
Pakiet TWINBLOC Garten 10000 l (2 x 5000 l) bez pompy zanurzeniowej

Pakiet TWINBLOC Garten 1500 l z pompą zanurzeniową
Pakiet TWINBLOC Garten 3500 l z pompą zanurzeniową
Pakiet TWINBLOC Garten 5000 l z pompą zanurzeniową
Pakiet TWINBLOC Garten 7000 l (2 x 3500 l) z pompą zanurzeniową
Pakiet TWINBLOC Garten 10000 l (2 x 5000 l) z pompą zanurzeniową

1135006125
1135006044
1135006045
1135006046
1135006047

1135006126
1135006040
1135006041
1135006042
1135006043

PLN/szt.
4.900,-
5.900,-
6.900,-
9.900,-
12.900,-
7.500,-
7.900,-
9.300,-

12.800,-
15.200,-

    

 

 

 

 

   

 

ceny netto

Pakiety zagospodarowania wody deszczowej
Opis artykułuArtykuł Numer katalogowy Cena

Cennik ROTH RWA
Ważny od 1 stycznia 2019
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Roth Eko-Obieg z energii i wody

w o d a

e n e r g i a

d y s t r y b u c j a

gromadzeniew
y t
w
ar
za

nie

Wytwarzanie
Systemy solarne

Gromadzenie
Systemy magazynowania 
> oleju opałowego
>  wody deszczowej

Dystrybucja
Systemy ogrzewania podłogowego 
Systemy rurowe
>  podłączenia grzejników
>  rozprowadzenia ciepłej i zimnej 

wody użytkowej

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26
65-785 Zielona Góra
tel. / fax +48 68 320 20 72
tel. / fax +48 68 453 91 02
e-mail: service@roth-polska.com
www.roth-polska.com


