Zbiornik na wodę deszczową
pojemność 15 000 litrów

Montaż w 1 dzień! Łap deszczówkę! Oszczędzaj pieniądze!
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loazlnz retencjz wó2 2ebdcdowycA orzd tecAnicdnycAF
niedzlehneF eaolo8icdne ńró2Do niedzazmienionej wo2yF
probte i ęedaobdtowe nzwo2nienie roślinności w o8ró2asF
loazlnz retencjz wpDywz nz oęnihenie aobdtów aordybtzniz d trz2ycyjne8o bybtems aznzlidzcjiF
mohliwość pobz2owieniz dęiorniaów po2 azh2ym ro2dzjem powierdcAni dewn3trdnejF np• pzrain8iF aobtaz ęrsaowzF cAo2niaiF diele% miejbaz
bdyęai montzh P 1 2die%F
100 " wo2obdcdelnościF
ęrza potrdeęy 2ociżhzniz dęiorniazF wyboaz mzbz wDzbnz 4P1- tF
bdyęaie Dżcdenie dęiorniaów w debtzwy P dwi3abdonz pojemnośćF
mohliwość inbtzlzcji bybtemowycA kltrów wo2yF
8órne 2eale dęiorniaz bż 2obt3pne w róhnycA abdtzDtzcAF
dDzp 2otzcj3 d srd32ów miejbaicA nz pro8rzm ŁZ(W xXS , Ł• Wo dDohenis wniobas mohnz sęie8zć bi3 o bknznbowznie nzwet 40" wy2ztaów
dwiżdznycA d inbtzlzcjż dęiorniaz•
mohliwość inbtzlzcji dęiorniaów nz powierdcAni
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2omzcA je2noro2dinnycAF
ęs2ynazcA 8obpo2zrcdycAF
AzlzcA pro2sacyjnycAF
ęs2ynazcA prdemybDowycAF
bdalzrnizcA
o8ro2zcA
pzrain8zcA o wi3abdej powierdcAni retencjiF
dęiorniazcA prdeciwpohzrowycA Bdnihai w sęedpiecdenizcAG•
o2wo2nienis terens
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