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Program NFOŚiGW
Dofinansowanie do 80%

Dekoracyjne zbiorniki
naziemne

Podziemne zbiorniki
z Krajową Oceną ITB

L A T

Zbiorniki na wodę deszczową

MOJA WODA



Wykorzystanie wody deszczowej to aktywna 
ochrona środowiska
Woda pitna zaczyna być towarem deficytowym. Dlaczego więc 
miałaby być stosowana do podlewania ogrodu lub spłukiwania 
toalety? Profesjonalne wykorzystanie wody deszczowej 
zapewnia wodę najlepszej jakości - czystą i bezwonną. Możesz 
nie tylko zaoszczędzić do 50% opłat za wodę pitną, ale także 
chronić nasze zasoby wód podziemnych.

Zaoszczędź na opłacie za wodę deszczową
W coraz większej liczbie gmin wprowadzane są dodatkowe opłaty 
za ścieki. Pobierana opłata za wodę deszczową jest ustalana 
na podstawie wielkości dachów i terenów utwardzonych na 
danej posesji, z której deszczówka kierowana bezpośrednio 
lub pośrednio do publicznej kanalizacji deszczowej. Instalacja 
systemu zbierania i wykorzystania wody deszczowej pomaga 
zmniejszyć wysokość opłat. Co więcej, nie tylko pozwala 
zmniejszyć koszty, ale także dodatkowo chroni środowisko.

Trwałe i w 100% nadające się do recyklingu
Wszystkie produkty GARANTIA nadają się w pełni do recyklingu 
i są zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najdłuższy okres 
użytkowania. Dlatego masz gwarancję do 10 lat na produkty 
marki GARANTIA. W dłuższej perspektywie zapewnia 
to mniejsze zapotrzebowanie na zasoby, a tym samym 
minimalizuje zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

GARANTIA oznacza najwyższą jakość
GARANTIA jest marką należącą do niemieckiej spółki GRAF, 
która od 50 lat oferuje najwyższej jakości produkty z tworzyw 
sztucznych. Obecnie, dzięki stale wprowadzanym innowacjom, 
firma GRAF jest europejskim liderem w dziedzinie rozwiązań do 
wykorzystywania wody deszczowej. Wysokiej jakości tworzywo, 
zaawansowane metody produkcji, innowacyjne wzornictwo  
i prostota użytkowania – to wyróżnia markę GARANTIA na tle 
innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Średnie zużycie wody 
na osobę i dzień 

(około 130 l)

47 litr
ów

14 litrów

16 litrów

35 litrów

9 litr
ów

3 l
itr

y

Inne 
6 litrów

Nie wszystkie prace domowe wymagają 
użycia wody pitnej. Systemy zbierania 
wody deszczowej GARANTIA pomagają 
oszczędzać zasoby wód gruntowych  
i zmniejszyć zużycie energii do uzdatniania 
wody pitnej, a także zapobiegają powodziom 
i utrzymują naturalny obieg wody. Potencjał 
oszczędności wynosi 50%! 

Produkty GARANTIA mają wszystko, czego 
potrzebujesz do profesjonalnego wykorzystania 
wody deszczowej – są przemyślane i idealnie 
nadają się do samodzielnej instalacji.

Zainwestuj raz i oszczędzaj do 50% wody pitnej!
Do tego 
potrzebujesz 
wody pitnej:

Przy tych czynnościach 
możesz użyć wody 

deszczowej:

Czy wiesz, że... z każdych 100m2 rzutu dachu 
możesz co miesiąc odzyskać kilka tysięcy 
litrów deszczówki?

* Przy założeniu opadów na poziomie 
850 l/m² x 100 m²/12 m-cy

 
100m

2 pow. dachu  
7.000 l wody 
deszczowej 
na miesiąc*



Kompletne zestawy 
zbiorników na deszczówkę

Zestaw Ogród Eco
Praktyczny zestaw do magazynowania oraz 
wykorzystywania deszczówki w ogrodzie. Zestaw 
obejmuje zbiornik z nadbudową teleskopową D600 
H470-950, dwuścienną pokrywę, filtr zewnętrzny 
D400, przenośną pompę naziemną, wygodny  
w użyciu punkt poboru wody z dwiema szybkozłączkami  
z zaworkami odcinającymi oraz wąż (dł. 1m) łączący 
punkt poboru z pompą.

•  Ekonomiczny zestaw dla użytkowników,  
którzy przenośną pompę naziemną mogą 
wykorzystać do innych celów lub zabrać 
po sezonie w przypadku domów letniskowych

Zestaw Ogród Komfort
Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią komfort 
użytkowania i chcą wykorzystywać deszczówkę  
w ogrodzie. Podstawą zestawu jest zbiornik z nadbudową 
teleskopową D600 H470-950, dwuścienna pokrywa 
i automatyczna pompa zatapialna ze zintegrowanym 
sterownikiem. W skład zestawu wchodzi także filtr 
zewnętrzny umieszczony w studzience D400, wygodny 
w użyciu punkt poboru wody z dwiema szybkozłączkami 
z zaworkami odcinającymi oraz wąż ciśnieniowy (dł. 10m).

•  Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem 
automatycznie załącza się po otwarciu wylewki węża

•  Układ może zasilać system zraszaczy – 
uruchomi się po otwarciu zaworu danej sekcji

•  Zaworki odcinające w punkcie poboru zapobiegają 
przypadkowemu uruchomieniu pompy

Zestaw Dom Premium
System wyposażony w bezobsługowe rozwiązania do 
magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej 
w domu i ogrodzie (opcja). W skład zestawu wchodzi 
zbiornik z nadbudową teleskopową D600 H470-950, 
dwuścienna pokrywa, filtr zewnętrzny umieszczony 
w studzience D400, centrala kontrolująca pobór 
i uzupełnianie wody, wąż ssawny z pływakiem 
pobierający najczystszą wodę tuż spod powierzchni jej 
zwierciadła oraz szczelne przejście przez ścianę DN 100. 

•  Pozwala przez cały rok oszczędzać do 50% wody 
pitnej poprzez wykorzystanie deszczówki

•  Dodatkowy pakiet Ogród Komfort umożliwi 
korzystanie z tego samego zbiornika na 
deszczówkę również do podlewania ogrodu

•  System bezobsługowy, za wyjątkiem czyszczenia filtra

BESTSELLER

Rys. uproszczony

Rys. uproszczony

Rys. uproszczony

na zbiorniki
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Zalecane akcesoria do rozsączania nadmiaru wody, gdy zbiornik jest już pełny

Komora 
rozsączająca 130 l
Kod KOM-130

Tunel 
rozsączający 300 l
Kod 230010

Dekiel do komory
rozsączającej 
Kod DEK-ST

Dekiel do tunelu
rozsączającego
Kod 231004-S

Końcówka wentyl. 
DN 100
Kod 369017

Ogród Komfort

Obracana o 360°250 m2

500 m2

750 m2

1000 m2

Ogród Eco

Obracana o 360°250 m2

500 m2

750 m2

1000 m2

CRISTALL
2.800 l Kod W-270

CRISTALL
2.800 l Kod W-275

CRISTALL
2.800 l Kod W-295

DUO 
5.600 l Kod W-272

DUO 
5.600 l Kod W-277

DUO 
5.600 l Kod W-297

TRIO
8.400 l Kod W-273

TRIO
8.400 l Kod W-278

TRIO
8.400 l Kod W-298

QUATRO
11.200 l Kod W-274

QUATRO
11.200 l Kod W-279

QUATRO
11.200 l Kod W-299

Dom Premium

Obracana o 360°

250 m2

500 m2

x6

x6

x3

x6

Wszystkie zbiorniki podziemne spełniają wymogi 
programu i posiadają Krajową Ocenę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej, niezbędną do 
uzyskania dofinansowania.

Program NFOŚiGW
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Złóż swój zestaw

Studzienka 
rozdzielcza
Kod W-011

Nadbudowa studz. rozdzielczej
H250 / H500 / H750
Kod 10275 / 10276 / 30498

Geowłóknina
0,5 x 50m
Kod PRO1
1,0 x 25m
Kod M-453

Pokrywy  
i nadbudowy

Zbiorniki
podziemne

Pakiet 
wyposażenia

Pakiet 
pompy/centrale

Nadbudowa 
teleskopowa
H470–950 mm D600 
(3 x DN 110)
Kod 202058

Nadbudowa 
teleskopowa
H470–950 mm D600 
(1 x DN 160, 3 x DN 110) 
Kod W-334

Pokrywa żeliwna 
z kołnierzem do 
nadbudowy teleskopowej, 
DN 600, klasa B125 
Kod 202059

Podstawowy element  
w budowie systemu 
modułowego.

Chcesz zainstalować 
zbiornik w ogrodzie czy 
na podjeździe? GARANTIA 
oferuje szeroką gamę 
pokryw zbiorników – od 
plastiku po żeliwo.

Dobierz wskaźnik 
wypełnienia zbiornika 
lub moduł automatycznie 
uzupełniający wodę i filtr.

Wybierz odpowiedni pakiet 
pompy lub centralę dla 
Twojego systemu.

DUO
5.600 l Kod W-422

TRIO
8.400 l Kod W-423

QUATRO
11.200 l Kod W-424

Zbiorniki 
z pokrywami D600

Pakiet Dom Premium
Kod 202574

Pakiet Ogród Komfort
Kod 202561Filtr 

zewnętrzny
D400
Kod W-333

Filtr 
wewnętrzny
na trawersie
Kod 202044

Moduł 
uzupełniający 
wodę 
w zbiorniku
Kod 202039

Wskaźnik
wypełnienia
zbiornika
Kod 202038

Filtr 
wewnętrzny
Supra
Kod 202569

Filtr 
zewnętrzny
Supra
Kod 202558

CRISTALL
2.800 l Kod W-421

Zewnętrzny ogrodowy 
punkt poboru wody

Pakiet Ogród Eco
Kod 202562



GRAF Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96–100 Skierniewice

Tel. +48 46 834 86 50
info@grafpolska.pl
www.grafpolska.pl

© GRAF Polska

Gama produktów ogrodowych
Rozszerz swój system zbierania wody deszczowej o naziemny 
zbiornik na deszczówkę i zaoszczędź jeszcze więcej! Naziemne 
zbiorniki marki GARANTIA to nie tylko dodatkowy sposób na zbieranie 
wody deszczowej, ale również piękna ozdoba Twojego ogrodu!

Pełną ofertę naziemnych 
zbiorników marki GARANTIA 
znajdziesz w katalogu 
zamieszczonym na naszej 
stronie internetowej
www.grafpolska.pl

Zbiorniki naziemne o pojemności od 1.000 l

Kolumna 2.000 l
piaskowy Kod 326540

Garden 2.000 l
Zestaw z dwóch zbiorników 1.000 l
ciemnozielony Kod 326015

Kolumna 1.000 l
piaskowy Kod 326505 
jasny granit Kod 326506

Herkules 1.600 l
ciemnozielony Kod 320001

Garden 1.000 l
ciemnozielony Kod 326011

Top-Tank 1.300 l
ciemnozielony Kod 323001

Wszystkie zbiorniki prezentowane w broszurze 
spełniają wymogi programu. Szczegółowych 
informacji o naborze do Programu „Moja Woda” 
udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program NFOŚiGW

MOJA WODA

www.garantia.eu

GARANTIA® Marka należąca do GRAF Polska Sp. z o. o., ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice, Tel. +48 46 834 86 50, info@grafpolska.pl

ZBIORNIKI DEKORACYJNE 2020
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