
GAMA PRODUKTÓW 
OGRODOWYCH

PL

Zbiorniki  
dekoracyjne

Zbieranie wody  
deszczowej

Kompostowniki

Akcesoria ogrodowe



Zbiornik dekoracyjny Natura 2w1 
Naturalne pastelowe kolory

Zbiornik dekoracyjny Natura 2w1
sahara, nr zamówienia 326152
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Zbiornik dekoracyjny Natura 2w1 350l
Wysokość 150 cm 
Średnica górna 62 cm 
Średnica dolna 50 cm 
Waga 15 kg
arctic nr zamówienia 326150 
beach nr zamówienia 326151
sahara nr zamówienia 326152
ocean nr zamówienia 326153

Zbiornik dekoracyjny Natura 2w1 
ocean, nr zamówienia 326153

•  Zbiornik o atrakcyjnej pofalowanej 
fakturze

•  2 funkcje: magazynowanie wody  
deszczowej i dekoracja

•  W zbiorniku zamontowane są dwa 
wysokiej jakości mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników
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MODERNline

Chromowany kranik 19 mm (¾") 
Nr zamówienia 330254 
Szczegóły na stronie 19

Może się przydać!
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Zbiornik dekoracyjny Color 2w1
apple, nr zamówienia 326100

Zbiornik dekoracyjny Color 2w1
Modna kolorystyka

4 www.garantia.eu | Akcesoria i dekoracje nie wchodzą w zakres dostawy

GWARANCJI

LatGWARANCJI

5 JAKOŚĆ 
PREMIUM



Zbiornik dekoracyjny Color 2w1 350 l
Wysokość 150 cm | Średnica górna 62 cm 
Średnica dolna 50 cm | Waga  15 kg
apple nr zamówienia 326100 
tomato nr zamówienia 326102
cassis nr zamówienia 326103
coco nr zamówienia 326105
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Zbiornik dekoracyjny Color 2w1
cassis, nr zamówienia 326103

•  Zbiornik o atrakcyjnej gładkiej 
fakturze

•  2 funkcje: magazynowanie wody  
deszczowej i dekoracja

•  W zbiorniku zamontowane są dwa 
wysokiej jakości mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kraniku lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników
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Chromowany kranik 19 mm (¾") 
Nr zamówienia 330254 
Szczegóły na stronie 19

Może się przydać!
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Zbiornik dekoracyjny Stone 2w1
Faktura naturalnego kamienia

Zbiornik dekoracyjny Stone 2w1
silver, nr zamówienia 326140
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Zbiornik dekoracyjny Stone 2w1
lava, nr zamówienia 326141

Zbiornik dekoracyjny Stone 2w1 350 l
Wysokość 150 cm | Średnica górna 62 cm 
Średnica dolna 50 cm | Waga  15 kg
silver nr zamówienia 326140 
lava nr zamówienia 326141

•  Zbiornik o ciekawym wyglądzie  
kamienia

•  2 funkcje: magazynowanie wody  
deszczowej i dekoracja

•  W zbiorniku zamontowane są dwa 
wysokiej jakości mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników

MODERNline

Chromowany kranik 19 mm (¾") 
Nr zamówienia 330254 
Szczegóły na stronie 19

Może się przydać!
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Antyczna amfora / Antyczna amfora  
przyścienna / Antyczna donica na kwiaty
Śródziemnomorski klimat w Twoim ogrodzie

Antyczna amfora 360 l
terracotta, nr zamówienia 211602

8 www.garantia.eu | Akcesoria i dekoracje nie wchodzą w zakres dostawy

GWARANCJI

LatGWARANCJI

5 JAKOŚĆ 
PREMIUM



Antyczna amfora / Antyczna amfora  
przyścienna / Antyczna donica na kwiaty
Śródziemnomorski klimat w Twoim ogrodzie

Antyczna amfora 250 l
Średnica maks. 70 cm 
Szerokość nad uchwytami 79 cm  
Wysokość 108 cm | Waga 15 kg
terracotta  nr zamówienia 211601
sandstone  nr zamówienia 211605 
ciemny granit nr zamówienia 211609

Antyczna amfora 360 l
Średnica maks. 78 cm 
Szerokość nad uchwytami 88 cm  
Wysokość 120 cm | Waga 20 kg
terracotta  nr zamówienia 211602
sandstone  nr zamówienia 211606 
ciemny granit nr zamówienia 211610

Antyczna donica
Może sama w sobie służyć jako dekoracja 
lub być dodatkowo obsadzona kwiatami
Szerokość 59 cm | Wysokość 80 cm 
Średnica maks. 52 cm | Waga 7 kg 
terracotta  nr zamówienia 211600
sandstone  nr zamówienia 211604 
ciemny granit nr zamówienia 211608

Antyczna amfora przyścienna 260 l
Szerokość 88 cm | Głębokość 54 cm
Wysokość 120 cm | Waga 20 kg
terracotta  nr zamówienia 211603
sandstone  nr zamówienia 211607  
ciemny granit nr zamówienia 211611

Antyczna donica na kwiaty
terracotta, nr zamówienia 211600

Antyczna amfora 600 l
Średnica maks. 92 cm 
Szerokość nad uchwytami 104 cm 
Wysokość 142 cm | Waga 30 kg
terracotta  nr zamówienia 211612
sandstone  nr zamówienia 211613  
ciemny granit nr zamówienia 211614

Zbieracz Speedy
Filtr rynnowy z wkładem, 
nr zamówienia  
503041. Więcej  
informacji na stronie 18.

Może się przydać

!

•  Zintegrowana donica na kwiaty
•  Każdy zbiornik ma nieco inną 

fakturę, dzięki wykorzystywanej 
metodzie produkcji

•  Zbiornik jest wyposażony w 2 
mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników

EXCLUSIVEline
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Zbiornik przyścienny Woody
Faktura naturalnego drewna

Mosiężny kranik
Nr zamówienia 220011
Więcej informacji na stronie 19

Może się przydać!

Zbiornik przyścienny Woody
jasne drewno, nr zamówienia 212201

Zbiornik przyścienny Woody 350 l
Szerokość 124 cm | Głębokość 40 cm 
Wysokość 100 cm | Waga 35 kg
ciemne drewno nr zamówienia 212200 
jasne drewno nr zamówienia 212201

•  Każdy zbiornik ma nieco inną 
fakturę, dzięki wykorzystywanej 
metodzie produkcji

•  Zbiornik jest wyposażony w 3 
mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników
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Zbiornik przyścienny Rocky
Wygląda jak prawdziwy kamień

EXCLUSIVEline

Zbiornik przyścienny Rocky 400 l
Szerokość 120 cm | Głębokość 40 cm 
Wysokość 100 cm | Waga 35 kg
jasny granit nr zamówienia 326130 
ceglany nr zamówienia 326131
piaskowy nr zamówienia 326132

•  Każdy zbiornik jest ma nieco inną 
fakturę dzięki wykorzystywanej me-
todzie produkcji

•  Zbiornik jest wyposażony w 2 
mosiężne gwinty

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników

Chromowany kranik
Nr zamówienia 330282
Więcej informacji na stronie 19

Może się przydać!

Zbiornik przyścienny Rocky
jasny granit, nr zamówienia 326130
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Beczka na wodę Barrica
Rustykalny urok drewnianej beczki

Beczka na wodę Barrica 
260 l, nr zamówienia 212130
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•  Zbiornik na deszczówkę o wyglądzie 
rustykalnej beczki

•  Ruchoma pokrywa z zamknięciem 
zabezpiecząjącym

•  Woda może być pobierana przy 
pomocy kranika lub zestawu 
połączeniowego dla zbiorników

CLASSICline

Beczka na wodę Barrica 260 l
Średnica maks. 65 cm 
Wysokość 93 cm 
Waga 10 kg
brązowy  nr zamówienia 212130

Beczka na wodę Barrica 420 l 
Średnica maks. 78 cm 
Wysokość 105 cm 
Waga 14 kg
brązowy  nr zamówienia 212132

Zbieracz Speedy
Filtr rynnowy z wkładem, 
nr zamówienia  
503041. Więcej  
informacji na stronie 18.

Może się przydać

!
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Zbiornik na wodę Toskana
terrakotta, nr zamówienia 500216

Uniwersalny zbiornik na wodę
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Uniwersalny zbiornik na wodę 300 l 
W zestawie znajduje się pokrywa, kranik oraz zabezpieczenie 
przed dziećmi

Zbiornik na wodę Objętość Średnica maks. Wysokość nr zamówienia
Lanzarote  
grafitowa szarość 300 l 82 cm 86 cm 500222

Toskana 
terracotta 300 l 82 cm 86 cm 500216

Siena 
szarobeżowy 300 l 82 cm 86 cm 500227

Zbiornik na wodę Sahara, kolor piaskowy
Zestaw zawiera pokrywę i kranik

Objętość Szerokość Głębokość Wysokość nr zamówienia

300 l 80 cm 66 cm 91 cm 501209

520 l 125 cm 80 cm 93 cm 501208

Sa
ha
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Podstawka pod zbiornik Podstawka pod zbiornik

Wysokość nr zamówienia

33 cm 502008

33 cm 502009

Zbiornik na wodę Wysokość nr zamówienia

Lanzarote 33 cm 502015

Toskana 33 cm 502010

Siena 33 cm 502016
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Klasyczny zbiornik na wodę

Podstawka pod zbiornik 
ciemna zieleń

Podstawka pod zbiornik 
ciemna zieleń

Zbiornik na wodę Round
Ciemna zieleń, pokrywa i kranik w zestawie

Zbiornik na wodę Square
Ciemna zieleń, pokrywa i kranik w zestawie

Objętość Głębokość Szerokość Wysokość nr zamówienia

203 l 70 cm 70 cm 82 cm 501205

300 l1) 80 cm 66 cm 92 cm 501206

520 l1) 124 cm 80 cm 93 cm 501207
1) Zawiera metalowe wzmocnienie dla lepszej stabilności

Objętość Średnica maks. Wysokość nr zamówienia

210 l 77 cm 80 cm 500212

310 l 80 cm 94 cm 500213

510 l 100 cm 110 cm 500214

Objętość Wysokość nr zamówienia

210 l 33 cm 502001

310 l 33 cm 502002

510 l 33 cm 502003

Objętość Wysokość nr zamówienia

203 l 33 cm 502001

300 l 33 cm 502004

520 l 33 cm 502005

BASICline

Zbieracz Rapido
Filtr rynnowy,  
nr zamówienia 503073. Więcej 
informacji na stronie 18.

Może się przydać

!
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Ozdobne punkty poboru wody i fontanny
Praktyczne i stylowe

Granitowy punkt poboru wody
ciemny granit, nr zamówienia 356025

•  W zestawie znajduje się chromowany 
kranik 19 mm (¾")

•  Opcja podłączenia od dołu przy po-
mocy przyłącza 19 mm (¾")

•  Prosta instalacja - fabrycznie wykona-
ne otwory w podstawie

•  Wyjątkowa odporność na promienio-
wanie UV i warunki atmosferyczne

Granitowy punkt poboru wody
Wysokość 100 cm | Kolumna 13 x 13 cm 
Podstawa 25 x 25 cm | Waga 5 kg
ciemny granit nr zamówienia 356025
jasny granit nr zamówienia 356026

Punkt poboru Rondo
Średnica kolumny 12 cm | Podstawa 19 cm  
Wysokość 90 cm | Waga 3 kg
szary nr zamówienia 356021

Drewniany punkt poboru wody
Wysokość 100 cm | Kolumna 13 x 13 cm 
Podstawa 25 x 25 cm | Waga 5 kg
ciemne drewno nr zamówienia 356030
jasne drewno nr zamówienia 356031
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Fontanna Venezia
Wysokość 90 cm | Szerokość 44 cm | Głębokość 52 cm 
Wysokość misy 15 cm | Waga 7 kg
jasny granit  nr zamówienia 356100
ceglany nr zamówienia 356102

Fontanna Roma 
Wysokość 100 cm | Szerokość 54 cm | Głębokość 54 cm 
Wysokość misy 25 cm | Waga 8 kg
jasny granit  nr zamówienia 356101
ceglany nr zamówienia 356103

•  Zestaw zawiera stylizowany kranik  
19 mm (¾")

•  Możliwość podłączenia od dołu, przy 
pomocy przyłącza 19 mm (¾")

•  Odporność na promieniowanie UV 
oraz niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne

•  Wstępnie zmontowana i gotowa do 
podłączenia

Idealne rozwiązanie jako dodat-
kowy punkt poboru wody z systemu 
gromadzenia deszczówki

Pomysł!

Fontanna Roma
jasny granit, nr zamówienia 356101

Fontanna Venezia
ceglana, nr zamówienia 356102
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Zbieracz wody deszczowej Speedy  | 
Zbieracz wody deszczowej 

STOP max. 80 m2

Zbieracz wody deszczowej Speedy 
Wysokość 9 cm | średnica 6 cm  
Nr zamówienia 503041

•  Instalacja bez konieczności 
demontażu rury spustowej

•  Odległość rury spustowej od muru 
nie ma wpływu na montaż

•  Funkcja przelewowa
•  Tryb letni i zimowy
•  Zawiera filtr
•  W zestawie znajduje się otwornica, 

uszczelka oraz elastyczny wąż o 
długości 40 cm

•  Pasuje do rur spustowych od 
średnicy 70 – 100 mm

²⁴⁰⁰⁰⁶⁵

Filtr

70 – 100 mm

Zbieracz wody deszczowej Rapido 
Wysokość 8,3 cm | Średnica 6 cm 
Nr zamówienia 503073

MONTAŻ W  

5 MINUT

•  Instalacja bez konieczności 
demontażu rury spustowej

•  Odległość rury spustowej od muru nie 
ma wpływu na montaż

•  Funkcja przelewowa
•  Tryb letni i zimowy
•  W zestawie znajduje się otwornica, 

uszczelka oraz elastyczny wąż o 
długości 40 cm

•  Pasuje do rur spustowych o średnicy 
70 – 100 mm

Wywierć otwór Podłącz Gotowe!

STOP max. 80 m2

70 – 100 mm

Wywierć otwór Podłącz Gotowe!
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Element połączeniowy do kranika
Gwint wewnętrzny 19 mm (¾"), 
zewnętrzny 25 mm (1"). Wykonany z 
plastiku. Kompatybilny ze wszystkimi 
kranikami GARANTIA. 
nr zamówienia 504025

Zestaw połączeniowy Flex-Comfort
Ekstra długi i niezwykle giętki zestaw 
połączeniowy (40 cm) dla zbiorników 
na wodę deszczową. Zawiera akcesoria 
instalacyjne.

W skład zestawu wchodzą: 
Elastyczny wąż o długości 40 cm, otwor-
nica i elementy połączeniowe do węża 
(2x mocowanie, uszczelki i obejmy).

szary nr zamówienia 220019
brązowy nr zamówienia 220020

Akcesoria
Do beczek na wodę oraz zbiorników naziemnych

Kranik
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich 
zbiorników dekoracyjnych! Będzie się 
dobrze komponował z produktami z 
linii Classic i Exclusive. Gwint 19 mm 
(¾"), w zestawie znajduje się teflonowa 
taśma uszczelniająca. 
brass nr zamówienia 220011
chrome nr zamówienia 330282

Plastikowy kranik Aqua-Quick
Kolor mosiądzu, pasuje do wszystkich 
zbiorników naziemnych oraz beczek, 
gwint 19 mm (¾"). 
nr zamówienia 504040

Kranik dla beczek na wodę 
Kranik z uszczelką oraz nakrętką 
zabezpieczającą, rozmiar 19 mm (¾"). 
nr zamówienia 504011

Czteroczęściowy plastikowy zestaw 
z kranikiem Aqua-Quick
Szybsze pobieranie wody. W zestawie 
znajdują się: kranik w kolorze mosiądzu 
z uszczelką , połączenie śrubowe, ele-
menty połączeniowe dla standardowych 
gwintów dla węży 13 mm (½") lub 19 mm 
(¾"), nakrętki połączeniowe i uszczelki. 
nr zamówienia 504044

Chromowany kranik 
Stylowy kranik będzie się dobrze 
komponował ze wszystkimi zbiornikami 
z linii Modern. Kranik 19 mm (¾"). w 
zestawie znajduje się teflonowa taśma 
uszczelniająca. 
nr zamówienia 330254

Zestaw połączeniowy dla beczek na 
wodę
Składa się z węża 25 cm (1") i 2 ele-
mentów połączeniowych z nakrętkami 
zabezpieczającym.

Zabezpieczenie przed dziećmi / 
ochrona przed podmuchami wiatru
Przeznaczone do pokryw beczek na 
wodę, 4 elementy. 
nr zamówienia 504016

Rozmiar Nr zamówienia

19 mm (¾") 504017

19 mm (¾") z otwornicą 504018

32 mm (1 ¼") 330031

51 mm (2") 330040
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Cristall – zbiornik podziemny z gamy GARANTIA®

Pojemność 1600 l i 2500 l

Pokrywa wytrzymująca obciążenie ruchem 
samochodowym
Klasa B125/DIN EN 124 (w połączeniu z nadbudową 
teleskopową zbiornika Cristall lub Columbus). Do 
żeliwnej pokrywy o średnicy 69 cm dołączony jest 
żeliwny pierścień odciążający o średnicy 78 cm.

•  Polecany jako element systemu do 
podlewania ogrodu

•  Łatwy w transporcie, dzięki swojej 
niskiej wadze (65 kg – 1.600 l)

•  Tylko jedna widoczna pokrywa
•  Zamontowane fabrycznie uszczelki 

wargowe - prosty i szybki montaż
•  Odporność na wodę gruntową o 

wysokości 50 cm, licząc od dna 
zbiornika

Zbiornik posiadający wlot DN 100, z nadbudową teleskopową o średnicy 60 cm z 3 
otworami z uszczelkami DN 100. Możliwość regulacji wysokości nadbudowy w zakresie 
47 – 95 cm. Pokrywa w kolorze zielonym o podwójnych ściankach z zabezpieczeniem 
przed dziećmi, średnica 60 cm.

Zbiornik podziemny Cristall
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Idealna pokrywa
Wysokość standardowej nadbudowy dla 
zbiorników Cristall i Columbus może być 
regulowana w zależności od potrzeb. 
Istnieje również możliwość regulacji kąta 
nachylenia pokrywy o 5°.
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Dokładne wymiary znajdują się w tabeli

h h to
t

74 cm

60 cm

l

10 cm

Objętość Długość l Szerokość Wysokość h Wysokość htot Waga Nr zamówienia Nr zamówienia

1,600 l 210 cm 105 cm 112 cm 122 cm 65 kg 200030 200040

2,650 l 210 cm 130 cm 140 cm 150 cm 100 kg 200031 200041

obciążenie ruchem pieszym

obciążenie ruchem samochodowym
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Columbus – zbiornik podziemny z gamy GARANTIA®

Pojemność 3,700 i 9,000 l

•  Polecany jako element systemu do 
podlewania ogrodu lub wykorzystywa-
nia wody deszczowej w domu

•  Tylko jedna widoczna pokrywa
•  Zamontowane fabrycznie uszczelki 

wargowe - prosty i szybki montaż
•  Odporność na wodę gruntową o 

wysokości 80 cm, licząc od dna 
zbiornika

Zbiornik podziemny z czterema otworami DN 100 z uszczelkami i nadbudową o 
średnicy 60 cm. W zestawie znajduje się nadbudowa teleskopowa z możliwością regu-
lacji 22 – 70 cm oraz zielona pokrywa z zabezpieczeniem przed dziećmi, z podwójnymi 
ściankami - średnica 60 cm.

Zbiornik podziemny Columbus

Objętość Długość l Szerokość Wysokość h Wysokość htot Waga Nr zamówienia Nr zamówienia

3,700 l 244 cm 165 cm 158 cm 195 cm 140 kg 200032 200043

4,500 l 244 cm 184 cm 177 cm 214 cm 190 kg 200033 200044

6,500 l 268 cm 202 cm 192 cm 229 cm 260 kg 200034 200045

9,000 l Set* Patrz: zbiornik  4,500 l 200035 200046

*Zestaw składa się z 2 zbiorników Columbus o pojemności 4.500 l.

Regulacja kąta  
nachylenia o 5°
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Dokładne wymiary znajdują się w tabeli

h h to
t

90 cm

60 cm

l

37 cm

GWARANCJI
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obciążenie ruchem pieszym

obciążenie ruchem samochodowym

Pokrywa wytrzymująca obciążenie ruchem 
samochodowym
Klasa B125/DIN EN 124 (w połączeniu z nadbudową 
teleskopową zbiornika Cristall lub Columbus). Do 
żeliwnej pokrywy o średnicy 69 cm dołączony jest 
żeliwny pierścień odciążający o średnicy 78 cm.
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Our 
bestseller

Kompletny system ze  
zbiornikiem Cristall
Ogórd-Komfort 1,600 l

Kompletny system ze  
zbiornikiem Cristall
Ogórd-Komfort 2,650 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Ogórd-Komfort 3,700 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Ogórd-Komfort 4,500 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Ogórd-Komfort 6,500 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus*
Ogórd-Komfort 9,000 l

Korzyści
•  Bezproblemowe wykorzystywanie 

wody deszczowej
•  Pompa zatapialna ze zintegrowanym 

sterownikiem, ułatwiającym kor-
zystanie z systemu (pompa włącza i 
wyłącza się automatycznie)

W zestawie:
1   Zbiornik Cristall lub Coulmbus  

(str. 20/21)
2   Nadbudowa teleskopowa do zbiornika
3   Dwuścienna pokrywa PE z zabezpie-

czeniem przed dziećmi
4   Filtr koszykowy do zawieszenia w 

zbiorniku
5   Pompa zatapialna Combi-Tauch 1000
6   Zewnętrzna skrzynka umożliwiająca 

podłączenie węża ogrodowego (zawór 
dwudrożny dla węży o standardowej 
średnicy)

7   Wąż ciśnieniowy 10 m 1"

Kompletny system Ogród-Komfort
Pokrywa zbiornika odporna na ruch pieszych

Rys. uproszczony
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* Zestaw składa się z 2 zbiorników Columbus 
o pojemności 4.500 l
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Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus*
Dom-Premum 9,000 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Dom-Premum 3,700 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Dom-Premum 4,500 l

Kompletny zestaw ze  
zbiornikiem Columbus
Dom-Premum 6,500 l

Korzyści
•  System z segmentu premium, 

wyposażony w najnowsze rozwiązania 
do magazynowania i wykorzystywania 
wody deszczowej

•  Tylko dwa komponenty - bezpro-
blemowy samodzielny montaż

W zestawie:
1   Zbiornik Columbus (str. 21)
2   Nadbudowa teleskopowa
3   Dwuścienna pokrywa PE z zabezpie-

czeniem przed dziećmi
4   Filtr Supra
5   Moduł kontrolujący pobór wody – 

automatyczna kontrola systemu 
6   Wąż ssawny z pływakiem, pobierający 

najczystszą wodę
7  Wąż ciśnieniowy 10 m 1"
8   Przejście przez ścianę DN 100

Kompletny zestaw Dom-Premium
Pokrywa zbiornika odporna na ruch pieszych

6

1

2

4

8
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* Zestaw składa się z 2 zbiorników Columbus 
o pojemności 4.500 l

Zaawansowana technologia
Przy 2 podstawowych komponentach

Rys. uproszczony
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Zbiornik Herkules
Wszechstronne zastosowanie – zbiornik naziemny lub podziemny

Zalety Herkulesa

Możliwość 
połączenia ze sobą 
kilku zbiorników

Łatwy 
montaż

Możliwość usta-
wiania połówek 
jedna na drugiej

Łatwy w transporcie
Połówka zbiornika Herkules waży tylko 30 
kg. Niska waga jest zaletą przy transporcie i 
własnoręcznym montażu. Połówki zbiornika 
mieszczą się w drzwiach (min. szerokość 80 cm).
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Zbiornik do magazynowania 
deszczówki
Zbiornik Herkules może być zarówno 
zbiornikiem podziemnym jak i naziem-
nym. Istnieje możliwość zainstalowa-
nia go w pomieszczeniu piwnicznym. 
Złożenie zbiornika zajmuje kilka 
minut i polega na połączeniu ze sobą 
2 połówek. Objętość magazynowania 
może być zwiększana poprzez łączenie 
kolejnych zbiorników ze sobą.

Dane techniczne
Objętość 1,600 l 
Średnica  135 cm 
Wysokość  160 cm 
Waga  60 kg

Prefabrykowane miejsca na przyłącza
2 x DN 70, 2 x DN 100 i 2 x DN 200 
przystosowane do standardowych rur 
kanalizacyjnych.

GWARANCJI

LatGWARANCJI
10 

Montaż zbiornika Herkules jest bardzo prosty

Zbiornik Herkules 1.600 l
Wszechstronne możliwości 
usytuowania i rozbudowy.
Nr zamówienia 320001

Szybkozłączki Trwałe połączenieWłóż uszczelkę Połącz
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Zbiornik Herkules
Może być wykorzystywany na 3 sposoby!

W piwnicy
Połówki mieszczą się w drzwiach  
o szerokości min. 80 cm.

Filtr rynnowy zapewni 
czystą wodę

Na ziemi
Zbiornik można łatwo zamontować  
w ogrodzie.

Łatwe pobieranie wody  
do podlewania ogrodu

Pod ziemią
Herkules może być zainstalowany pod 
ziemią – również w wodzie gruntowej 
sięgającej do samej góry zbiornika.
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Kompletne zestawy na bazie zbiornika Herkules
Dla domu i ogrodu

W zestawie:

1  Zbiornik Herkules
2  Filtr kubełkowy
3   Zestaw rozszerzający  

(2 lub więcej zbiorników)
4  Pompa zatapialna 1000 E
5   Wspornik do montażu podziemnego
6  Nadbudowa DN 200
7   Zewnętrzne przyłącze dla węży  

ogrodowych
8   Wąż ciśnieniowy 25 mm (1")  

o długości 10 m

Kompletny zestaw Herkules –  
do ogrodu

l  Prosty w użytkowaniu
l  Łatwe pobieranie wody - pompa 

włącza i wyłącza się automatycznie
l  Przyłącze kompatybilne ze standar-

dowymi średnicami węży ogrodowych
l  Filtr kubełkowy zapobiega zaniec-

zyszczaniu wody 
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W zestawie:

1   Zbiorniki Herkules
2  Uniwersalny filtr 3 – zewnętrzny
3  Zestaw rozszerzający
 4   Centrala zasilająca system wodą  

pitną z czujnikiem 
 5   Moduł sterujący wraz z półką  

do montażu na ścianie
6  Zasysacz bez węża ssącego 
7  Pokrywy DN 200
8  Zestaw naklejek informacyjnych
9   Wspornik

Kompletny zestaw Herkules - dom

l  Ekonomiczne rozwiązanie
l  Wysokiej jakości filtry zapewniające 

czystość wody
l  W razie potrzeby, do zbiornika  

doprowadzana jest woda pitna
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Produkt Objętość Kolor Szerokość x Głębokość x Wysokość Materiał
Otwory do 

napełniania
Otwory do usuwa-

nia kompostu
Podstawa

Thermo-King

400 l 74 x 74 x 84 cm

M
ateriał najwyższej ja

kości

Od
po

rny na promieniowanie UV

Thermolen® 2 2 •600 l 80 x 80 x 104 cm

900 l 100 x 100 x 100 cm

Thermo-Star

400 l 80 x 80 x 102 cm
M

ateriał najwyższej ja
kości

Od
po

rny na promieniowanie UV

Thermolen® 1

4

–600 l 110 x 110 x 102 cm 5

1.000 l 130 x 130 x 102 cm 2

Eco-King
400 l 70 x 70 x 83 cm Tworzywo 

PP z  
recyklingu

2 2 •
600 l 80 x 80 x 95 cm

Eco-Master
300 l 60 x 60 x 90 cm Tworzywo 

PP z  
recyklingu

1 2 •
450 l 70 x 70 x 102 cm

Rapid  
composter

280 l Ø 80 cm H 89 cm
Tworzywo 

PP z  
recyklingu

1 1 3

Eco composter 280 l Ø 79 cm H 84 cm
Tworzywo 

PP z  
recyklingu

1 1 –

• Opcja 3 W zestawie – Niedostępne

Materiał najwyższej ja

kośc
i

Od
po

rn

y na promieniowanie UV

Thermolen®

Kompostowniki

Thermolen został wyprodukowany z 
poszanowaniem środowiska z tworzy-
wa pochodzącego z recyklingu (PP)   
i nadaje się w 100% do ponownego 
przetworzenia.

Thermolen®

Innowacyjne tworzywo najwyższej jakości: 
Thermolen® to tworzywo wykonane w 100% z recyklingu. 
Piankowe ścianki termiczne gwarantują 
bardzo dobrą izolację dla powstające-
go w kompostowniku ciepła, które 
przyspiesza procesy rozkładu. Ther-
molen® to materiał wodoszczelny i 
odporny na promieniowanie UV, gwa-
rantujący długą żywotność produktu.
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GARANTIA oznacza najwyższą jakość
Wysokiej jakości tworzywo pochodzące z recyklingu, zaawansowane metody 
produkcji, innowacyjne wzornictwo i prostota użytkowania – to wyróżnia 
markę GARANTIA na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Duże klapy do  
usuwania kompostu

Duże klapy do napełniania

Temperatura  
zapewniająca  
idealne rezultaty

Wykonane w 100% z 
tworzywa pochodzącego 
z recyklingu

Zoptymalizowany system napowietrzania, 
przyspieszający kompostowanie

Prosty montaż bez 
użycia narzędzi

Podstawa

Zabezpiecza przed gryzoniami 
(dostępna jako opcja)

JAKOŚĆ 
PREMIUM
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Może mieć  
kontakt  
z żywnością
Pojemniki utrzymane w  
naturalnej kolorystyce.  
Bezpieczne dla żywności.

Pojemność Średnica 
maks. Wysokość

Nr zamówienia
Zielony Natural antracytowy

30 l 43 cm 34 cm 785003 785010 785030

45 l 49 cm 38 cm 785001 785011 785031

70 l 55 cm 43 cm 785002 785012 785032

Okrągły pojemnik uniwersalny 

Do wykorzystania  
np. w ogrodzie lub  
do przenoszenia  
drewna

Dwa ergonomiczne  

uchwyty

Okrągły  
pojemnik 
uniwersalny
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Uniwersalne 
pojemniki do 
przechowywania

Wytrzymały 
plastikowy 
uchwyt

Pojemność Długość Szerokość Wysokość Nr zamówienia

8 l 20 cm 24 cm 30 cm 640010

10 l 23 cm 25 cm 30 cm 640030

Bio pojemnik

Bio pojemnik
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Wytrzymałe

Stwórz swój 
własny projekt
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Długość L Szerokość W Wysokość H Nr zamówienia

70 cm 24 cm 2,5 cm 240400

Ścieżki ogrodowe MaXi 
Idealne rozwiązanie do ogrodu i kempingów

Duża  

powierzchnia

Powierzchnia anty-poślizgowa

Odprowadzenie 
wody

Prosty montaż - 

system "klik"

Ścieżki ogrodowe Przykładowe układy ścieżek

!VIDEO
Obejrzyj film o tym produkcie 
na stronie www.garantia.eu
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Podniesione grządki zyskują coraz więcej fanów wśród 
pasjonatów ogrodnictwa, ze względu na korzyści płynące z 
ich użytkowania: polepszenie jakości uprawianych roślin, 
przyspieszenie ich wzrostu, komfortowe i bardziej ergonom-
iczne wykonywanie prac ogrodowych. 

Nowy modułowy system podniesionych grządek Ergo wyróżnia 
się ergonomią oraz atrakcyjnymi cenami.

Wypełnienie grządki kompostem i ziemią ogrodową stworzy ide-
alne warunki do wzrostu roślin. Nie bez znaczenia jest również 
wyższa temperatura utrzymująca się wewnątrz grządki - średnio 
o ok. 5 – 8 C niż w gruncie.

Podniesione grządki Ergo nadają się do uprawiania wszystkich 
rodzajów roślin - kwiatów, owoców, warzyw i ziół. W każdym 
przypadku osiągniemy bardzo szybkie i zadowalające rezultaty.

Wysokość i długość grządek może być łatwo modyfikowana w 
zależności od potrzeb i typu uprawianych roślin.

Podniesione grządki
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Jak najlepiej wypełnić grządkę 
podniesioną?
Odpowiednia kompozycja podłoża zapewni idealne warunki dla  
wzrostu roślin. Nasza propozycja:

*Na przykładzie grządki podniesionej Ergo o wysokości 75 cm.

Podłoże przeznaczone dla uprawianych roślin  
Dopełnij grządkę odpowiednim typem podłoża  
(np. kwiatowym lub przeznaczonym dla ziół)  
do poziomu nieco poniżej krawędzi.

Dojrzały kompost (ok. 20 cm*) 
Kompost lub mieszanka kompostu i ziemi.

Ziemia ogrodowa (ok. 10 cm*)

Zielone odpady ogrodowe  (ok. 10 cm*) 
Np. liście, chwasty, darń (należy układać bezpośrednio na 
warstwie gałązek, zieloną częścią do dołu). Można wykorzys-
tać również ściętą trawę lub słomę.

Gałązki i patyki (ok. 20 cm*) 
Ułóż warstwę z pociętych gałązek i patyków, by zapewnić 
cyrkulację powietrza w środku podestu. Przyspieszy to proces 
kompostowania.

Zabezpieczenie przed gryzoniami 
Użyj siatki o drobnych oczkach, by zabezpieczyć  
grządkę przed gryzoniami.

| PODŁOŻE ROŚLINNE |  DOJRZAŁY KOMPOST|  ZIEMIA OGRODOWA|  ZIELONE ODPADY OGRODOWE

|  GAŁĄZKI I PATYKI | ZABEZPIECZENIE PRZED GRYZONIAMI
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+ 55 cm + 55 cm
Zestaw rozszerzający

36

Dowolne  
modyfikacje  
wysokości  
i długości



Dekoracyjna  
powierzchnia
Tekstura  

naturalnego  
drewna

Wszechstronne
Mogą być wykorzystywany  
również jako kompostownik

Montaż bez 
użycia narzędzi

Ergonomiczne
Prace ogrodowe na 
wygodnej wysokości

Długość L Długość L1 Długość L2 Wysokość H Nr zamówienia

55 cm 110 cm 90 cm 25 cm 645100

Długość L Długość L1 Długość L2 Wysokość H Nr zamówienia

55 cm 160 cm 90 cm 25 cm 645101
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Grządki podniesione Ergo
Piękny dodatek do Twojego ogrodu

Grządki podniesione 
Jeden moduł składa się z 6 paneli i elementów połączeniowych

Zestaw rozszerzający do grządek podniesionych 
W skład zestawu wchodzą 2 panele i adaptery oraz akcesoria 
montażowe

!VIDEO
Obejrzyj film o tym produkcie 
na stronie www.garantia.eu



Alternatywa dla rozsadnika
Nowe osłonki Sunny z linii GARANTIA tworzą idealne warunki 
dla roślin i warzyw. Wilgotny i ciepły mikroklimat panujący 
wewnątrz osłonki wspomaga szybki wzrost hodowanych roślin. 
Osłonki są ekonomiczną i elastyczną alternatywą dla tradycy-
jnych rozwiązań.

Osłonki Sunny GARANTIA nie wymagają użycia żadnych narzędzi 
- mini szklarnia dla Twoich roślin powstanie w zaledwie kilka 
minut. Możesz łatwo modyfikować długość osłonki, łącząc ze 
sobą moduły przy pomocy zatrzasków. Początek i koniec należy 
zaślepić deklami. Klosz Sunny jest jeszcze prostszy w użyciu - 
wystarczy przykryć nim wybraną roślinę i zabezpieczyć kołkami.

Osłonki Sunny wykonane są wysokiej jakości plastiku, co 
zapewnia ich wieloletnią trwałość.

Przezroczyste tworzywo przepuszcza niezbędne roślinom 
promienie słoneczne, a wydajny system napowietrzający 
zapewnia szybki wzrost roślin. Osłonki chronią również przed 
wiatrem, gradem, mrozem i insektami.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym półkom nawadniającym z 
otworami, podlewanie roślin nie wymaga zdejmowania osłonki. 
W półkach gromadzi się woda deszczowa, a następnie powoli 
skrapla się do wnętrza osłonki.

Po zakończeniu sezonu wystarczy zdjąć osłonki - można je 
układać jedna na drugiej, przez co nie zajmują dużo miejsca.

Osłonki na rośliny
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Sunny

T U R B O

Szybki wzrost -  
wcześniejsze zbiory
• Wysoka przepuszczalność promieni słonecznych
•  Delikatne podlewanie młodych sadzonek, dzięki  

zintegrowanym kanałom nawadniającym 
•  Efektywne zabezpieczenie roślin przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi
•  Ochrona przed insektami

Z zastosowaniem  
osłonki Sunny

Bez zastosowania 
osłonki Sunny
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Możliwość  
rozbudowy
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Długość L Szerokość W Wysokość H Nr zamówienia

105 cm 40 cm 30 cm 645050

Produkt W zestawie Nr zamówienia

Dekle dla  
tuneli Sunny

2 sztuki 645055

Kołki  
zabezpieczające

10 sztuk  
w torebce 645056

Sunny

T U R B O

AkcesoriaTunel

Tunel Sunny
Wytrzymałe rozwiązanie wspomagające wzrost 
roślin, ze specjalnie zaprojektowanym syste-
mem wentylacji i nawadniania

Układanie jeden 
na drugim

Kontrola dopływu  
powietrza
Dostosuj dopływ powietrza 
do wymagań Twoich roślin

Delikatne  
podlewanie
Kanały nawadniające 
umożliwiają powolne 
skraplanie się wody do 
środka tunelu
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!VIDEO
Obejrzyj film o tym produkcie 
na stronie www.garantia.eu
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Sunny

T U R B O
Klosz Sunny
Wytrzymały klosz z systemem nawadniania  
i napowietrzania

AccessoriesKlosz

Układanie jeden 
na drugim

Delikatne  
podlewanie
Kanały nawadniające 
umożliwiają powolne 
skraplanie się wody do 
środka klosza

Wysokość H Średnica Nr zamówienia

30 cm 35 cm 645060

Kontrola dopływu  
powietrza
Dostosuj dopływ powietrza 
do wymagań Twoich roślin
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Produkt W zestawie Nr zamówienia

Kołki  
zabezpieczające

10 w torebce 645065



GARANTIA® – wysoka jakość 
dla Twojego domu i ogrodu

Autoryzowany dystrybutor:

Koszty dostawy: 
Loco fabryka. Aby dowiedzieć się więcej o terminie i warunkach 
dostawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
dystrybutorem.

Zastrzeżenie gwarancyjne: 
Gwarancja wymieniona w niniejszym dokumencie dotyczy odpowie-
dnich zbiorników podziemnych, a nie poszczególnych części lub ak-
cesoriów, nawet jeśli są one objęte ceną pakietu. W okresie trwania 
gwarancji bezpłatnie wymieniamy lub naprawiamy materiał. Usługi 
dodatkowe nie są wliczone. Zbiornik musi być użytkowany, złożony i 
zamontowany zgodnie z instrukcjami montażu. W przeciwnym razie 
gwarancja jest uznawana za nieważną.

Uwaga: 
Wszystkie zbiorniki naziemne należy w pełni opróżnić, jeśli istnieje 
ryzyko mrozu.  Jeśli zbiornik podziemny ma zostać zamontowany w 
wodzie gruntowej, prosimy o skontaktowanie się z nami przed jego 
zakupem.

W przypadku wszystkich wymiarów i danych technicznych podanych 
w niniejszym dokumencie zastrzega się zakres tolerancji wynoszący 
± 3%. W zależności od typu przyłącza objętość użyteczna zbiornika 
podziemnego może być o maksymalnie 10% mniejsza niż nominal-
na pojemność zbiornika. 

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów. Szczegółowe 
informacje, metody i standardy dotyczące poszczególnych pro-
duktów mogą zmienić się w wyniku udoskonaleń technicznych i 
przepisów środowiskowych. 

Do wszystkich zapytań ofertowych oraz umów zastosowanie mają 
nasze ogólne warunki sprzedaży i dostawy (z dn. 1.10.2012). Warun-
ki sprzedaży i dostawy wysyłamy na żądanie.

Podziemne zbiorniki i kompletne systemy do 
magazynowania i ponownego wykorzystywa-

nia wody deszczowej GARANTIA

Stylowe rozwiązania do  
magazynowania wody  
deszczowej GARANTIA

Akcesoria ogrodowe GARANTIA
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