
Effektiv regnvandssamler med praktisk stiktilslutning

Enkel montering på nedløbsrøret

Hurtig og let eftermontering på eksisterende 
nedløbsrør vha. forlænget skydemuffe

Med GARDENA®-stik til de populære 
1/2 tommers haveslanger

Inkl. 1 tommers slange til direkte tilslutning 
til regnvandstønde

Fleksibel placering af regnvandstønden

Passer til RHEINZINK®-Nedløbsrør
DN 100, 87 og 76 

RHEINZINK®-valsblank og 
RHEINZINK®-“forpatineret pro blågrå“

Miljøvenligt byggeprodukt

RHEINZINK® -Regnvandssamler

Udnyttelsen af regnvand til brug ved fx ha-

vevanding er en miljøvenlig og økonomisk 

fornuftig måde at spare på drikkevandet. 

Med RHEINZINK®-Regnvandssam leren kan 

der på en enkel og nem måde opsamles 

regnvand. Den mon teres på nedløbsrøret 

helt uden lodning. Takket være det prakti-

ske GARDENA®- stik med vandstop kan alle 

tradi tionelle 1/2 tommers haveslanger 

blot “klikkes” på.

Proff. Proff. Regnvandsopsamler til Zink nedløbsrør

Køb Reinzink regnvandsopsamler på www.DAJOLKA.net
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Skåne værdifulde ressourcer  
Ofte er fremstilling af rent drikkevand for-
bundet med store tekniske omkostninger 
og et betydeligt energiforbrug. Derfor er 
den ofte ubetænksomme anvendelse af 
drikkevand på områder, der kunne nøjes 
med betydeligt ringere vandkvaliteter (fx: 
havevanding) i de flestes øjne et ressour-
cespild. Her er opfangningen og anvendel-
sen af regnvand en meningsfuld mulighed 
for at skåne drikkevandet.

RHEINZINK®-Regnvandssamler
Simpelt og effektivt
For at kunne opfange regnvand let og 
effektivt udviklede man RHEINZINK®-Regn-
vandssamleren. Med sin forlængede stik-
muffe indføjes den i nedløbsrøret uden 
lod ning. Det er ikke nødvendigt at udvide 
den nederste rørafslutning. Den efterfølgen-
de montering er også problemfri: Ved ukom- 
pliceret udsavning af et ca. 30 cm langt 
delstykke kan regnvandssamleren let isæt-
tes i allerede eksisterende nedløbsrør.

Effektiv udnyttelse af regnvand
Udskilleren i dette innovative RHEINZINK®-
produkt er konstrueret på en sådan måde, 
at den mindst opsamler 60 % af den regn, 
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Mål mm
DN

Varenummer
valsblank

Varenummer
“forpatineretpro blågrå”

Varenummer
“forpatineretpro skifergrå”

 76 1134698 4134698 –

 87 1134697 4134697 –

100 1134696 4134696 12134696

RHEINZINK®-Regnvandssamler, mål

Udsavning af et ca. 30 cm langt stykke 
af nedløbsrøret 

Nem montage og justering af 
RHEINZINK®-Regnvandssamler

Salgssæt: RHEINZINK®-Regnvandssamler 
med GARDENA®-stik, inkl. 1 tommers 
forbindelsesslange

der løber gennem nedløbsrøret, og leder 
den videre til GARDENA®-stikket med 
vandstop. Den resterende vandmæn gde 
bliver – inklusive større ”fremmedlegemer” 
(fx løvrester) – ledt videre gennem ned-
løbsrøret. Det er muligt at tilslutte alle 
normale 1/2 tommer have slanger til GAR-
DENA®-stikket. Regnvan dstønden be høver 
altså ikke længere stå direkte ved ned-
løbsrøret men kan placeres fleksibelt in-
denfor 5 m.

Nu større leveringsomfang
RHEINZINK®-Regnvandssamler leveres nu 
med en 1 tommers slange (længde ca. 1 m) 
med messingtilslutninger. Hvis man ikke 
har GARDENA® systemet kan man hurtigt 
og nemt fjerne stikket og tilslutte regnvand-
stønden direkte med den tilpassede slange.

Kvalitetsmål
RHEINZINK® -Regnvandssamler består 
100% af RHEINZINK®. Det naturlige ma-
teriale lever op til de højeste miljøkrav og 
har således gennemgået en omfattende 
vurdering af hele livscyklus og blevet god-
kendt af det tyske Institut for Konstruktion 
og Miljø som miljøvenligt byggemateriale. 
Alle RHEINZINK®-produkter er certificeret 

iht. DIN EN ISO 9001:2000 samt er un-
derlagt en prøvning fra TÜV Rheinland 
Group. De er mærket med QUALITY ZINC 
(kontrol-nr. 424 030012) og er underlagt 
den frivillige kontrol iht. Quality Zinc.

Lang levetid
For at understrege materialets lange leve-
tid og som  supplement til de lov- og bran-
chebestemte garantier, har RHEINZINK 
besluttet at udvide materialegarantien til 
30 år. 
Garantien omfatter alle materiale- eller 
overfladefejl, der kan føres tilbage til pro-
ducenten RHEINZINK.

Funktionel sikkerhed
Illustrationen nedenfor viser, hvordan det 
ved korrekt opstilling forhindres, at regn-
vandstønden løber over. Vandet løber fra 
over nedløbsrøret. Har man over længere 
tid ikke behov for at opsamle regnvand 
kan slangen fjernes. Ved at lukke for hanen 
på GARDENA®-stikket forhindres at van-
det løber ud, når slangen er taget af.

RHEINZINK Danmark A/S, Sintrupvej 50, 8220 Brabrand, Tlf. 87 45 15 45, Fax: 87 45 15 65
E-Mail: info@rheinzink.dk, www.rheinzink.dk

Korrekt montage og opstilling

   ≥ 70 mm

 ≥ 0 mm

Proff. Proff. Regnvandsopsamler til Zink nedløbsrør

Køb Reinzink regnvandsopsamler på www.DAJOLKA.net


