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Regnvattentank

Se hur enkelt det är att installera en

FLAT SYSTEM Regnvattentank

2

Kompakt och smidig konstruktion

Förenklad representation av installationen. Observera installationsanvisningarna!

1

5
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Montering av va
Den medföljand

2

3

Hemleverans till tomtgräns

0˚ roterbar och

även förkortnin
gsbar

4
Lyft tunnan
till gropen
Tanken väge

r ca 80 kg oc
h hanteras en

Anslut och täck igen
Anslut tunnan till närmsta stupränna med ett markrör.
Fyll sedan igen hålet igen.

Nedsättning i gropen
n i gropen

Ta gärna hjälp av spännband för att få ner tunna

kelt av två pe

7

rsoner.

nat.

tid för an
Färdig! Mer
many
Made in Ger
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FLAT SYSTEM Regnvattentank
Enkel att montera själv

Höj och sänkbar
40-78 cm

Flexibelt tanksystem

3 Stor volym kan bli större – möjligheten att koppla ihop tunnorna skapar


en lönsam lösning

3 Installation av anslutningar för inlopp, överflöde, filter och pumpteknik
är möjliga vid varje tank

Roterbar 360°

Installationsalternativ

1.

3
Vattentank för
utgrävning och
kostnadseffektiv
installation

3
3

3.

2.

Klar för anslutning
tack vare
förmonterade
tätningar

Enkel hantering
då tanken endast
väger 80 kg

Monteringsanvisning
och dimensionsblad finns på
www.bauhaus.se/regnvattentank

Övriga egenskaper

3 360° roterbar cylinder för ökad

3 Med extra beskydd för lakvatten

3Utbyggbar med plug-in

3 Förkortningsbar cylinder för enkel

3 Barnsäkert tanklock. Det klarar

3100 % återvinningsbart material

flexibilitet och enkel installation

anpassning mot marknivån vid
installation

4

www.bauhaus.se

eller annat förorenad väta

även av att man går på det

anslutningssystem

3

platt
konstruktion

3

 älj själv om du vill gräva ner
V
tankcylindern eller om du vill
kunna komma åt den. Se de
två alternativen till vänster.

www.bauhaus.se
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FLAT SYSTEM Regnvattentank
Så levereras tanken

•

•

•
•

Smart, kostnadseffektiv
och komfortabel lösning för
din trädgård

 attentanken levereras med ett anslutV
ningshål och integrerad tätning Ø 110 cm
 arje tank har en axelförlängning med
V
två anslutningshål och integrerade
tätningar
Varje tank har ett tanklock inkl. barnlås
F ör ytterligare leveransvillkor kontakta
personal i butik eller besök BAUHAUS.se
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Tillgängliga storlekar
Regnvattentank

Innehåll
[Liter]

Längd
[cm]

Bredd
[cm]

Höjd
[cm]

Vikt
[kg]

Art.Nr.

FLAT S

1.500

210

132

75

80

6302754A

FLAT M

3.000

245

160

107

115

6308752A

FLAT L

5.000

245

210

134

240

6308753A

Tips!
FLAT L Regnvattentank 5.000 l
Tanken är utrustad med
repfästen för lättare hantering
vid eventuell flytt.

6

www.bauhaus.se

Monteringsförslag
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Regnvattentank Modularis
Höj och sänkbar
40 – 78 cm

Enkel att montera själv
Flexibelt tanksystem!

Roterbar 360°

3 Stor volym kan bli större –

möjligheten att koppla ihop
tunnorna skapar en lönsam
lösning

3Patenterade ribbor för bästa

möjliga stabilitet och säkerhet

3

Platsbesparande
med sina 1,8m²
för 2.500 liter!

3
Enkel hantering eftersom tanken endast
väger 90 kg

3
Klar för anslutning tack
vare förmonterade
tätningar

3

Platsbesparande!

Övriga egenskaper

3 360° roterbar cylinder för ökad

flexibilitet och enkel installation

även av att man går på det

3Optimal för utbyggnad med hjälp av

3 Med extra beskydd för lakvatten

3100 % återvinningsbart material

eller annat förorenad väta

8

3 Barnsäkert tanklock. Det klarar

3 Förkortningsbar cylinder för enkel
anpassning mot marknivån vid
installation

www.bauhaus.se

Monteringsanvisning
och dimensionsblad finns på
www.bauhaus.se/regnvattentank

de patenterade ribborna som skapar
stabilitet

3 Material i fler skikt för bästa möj

liga kvalité, stabilitet och hygien.

3

 älj själv om du vill gräva ner
V
tankcylindern eller om du vill
kunna komma åt den. Se de
två alternativen till vänster.

www.bauhaus.se
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Regnvattentank Modularis
Så levereras tanken

Smart, kostnadseffektiv
och komfortabel lösning för
din trädgård

Artikelnummer: 6308749A

•

•
•

 attentanken levereras med ett anslutV
ningshål och integrerad tätning Ø 110 cm
 arje tank har en axelförlängning med
V
två anslutningshål och integrerade
tätningar
Varje tank har ett tanklock inkl. barnlås
F ör ytterligare leveransvillkor kontakta
personal i butik eller besök BAUHAUS.se
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Innehåll
[Liter]

Längd
[cm]

Bredd
[cm]

Höjd
[cm]

Vikt
[kg]

Art.Nr.

2.500

119

147

201

87

6308749A

2.500 l

5.000 l

7.500 l

10.000 l

Monteringsförslag

10 www.bauhaus.se

www.bauhaus.se

11

Regnvattentank Compact
Höj och sänkbar
40 – 78 cm

Enkel att montera själv

2.650 l Artikelnummer: 6308751A

Roterbar 360°
Så levereras tanken:

•

•
•

 attentanken levereras med ett anslutV
ningshål och integrerad tätning Ø 110
cm
 arje tank har en axelförlängning med
V
två anslutningshål och integrerade
tätningar
Varje tank har ett tanklock inkl. barnlås
F ör ytterligare leveransvillkor kontaktapersonal i butik eller besök BAUHAUS.
se
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3

3

Kompakt form
med låg vikt!

3

Klar för anslutning tack
vare förmonterade
tätningar

Enkel hantering eftersom tanken endast
väger 65 kg (1.600 l)

Innehåll
[Liter]

Längd
[cm]

Bredd
[cm]

Höjd
[cm]

Vikt
[kg]

ArtNr.

1.600

210

105

118

65

6308750A

2.650

210

130

146

100

6308751A

2.650 l
1.600 l

Övriga egenskaper

3 360° roterbar cylinder för ökad

3 Med extra beskydd för lakvatten

3 Förkortningsbar cylinder för enkel

3Barnsäkert tanklock. Det klarar även

flexibilitet och enkel installation

anpassning mot marknivån vid
installation

12 www.bauhaus.se

eller annat förorenad väta

3100 % återvinningsbart material

av att man går på det

www.bauhaus.se

13

Regnvattentank Compact

Tillbehör
Regnvattentank

Smart, kostnadseffektiv
och komfortabel lösning för
din trädgård
Filterkorg
Finmaskigt filter
som enkelt hängs
i cylindern.
Artikelnummer: 6302749A

Extern anslutning för bevattning
För bekväm utvinning av regnvatten i din
trädgård. Använd en dränkbar pump och
denna anslutningspunkt tillsammans
med din tank för att maximalt kunna
använda regnvattnet. Innehåller 2-vägs
(½") koppling och 25 mm (1") slanganslutning.
Artikelnummer: 6302751A

Flat & Modularis
Anslutningsset
Koppla ihop en eller flera tankar med
varandra med ett anslutningsset. Består
av en anpassad hålborr, 4 specialtätningar och 4 HAT rörmuffar DN50.
Artikelnummer: 6302755A

Monteringsförslag
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Sortiment med
kvalitetsprodukter
"Made in Germany"
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Vattentanken beställs
enkelt via
www.bauhaus.se

3
Monteringsanvisning och
dimensionsblad hittar du
på www.bauhaus.se/
regnvattentank

3
Hållbara produkter,
100% återvinningsbart
material

För allt som ingår i denna broschyr så reserverar vi oss för en
tolerans på ± 3% när det gäller mått och innehållsvolym. Den
användbara volymen av produkterna kan vara ca 10% mindre
beroende på vilken anslutningsvariant som används. Processer
och standarder för varje produkt förblir på grund av tekniska
framsteg och på grund av miljörestriktioner reserverade. Vi
reserverar oss för eventuella tryckfel samt slutförsäljning.
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