
Štýlové zachytávanie 
a využitie dažďovej vody
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Máme radi 
svoju záhradu!
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Štýlové nádrže pre každý vkus

Vyberte si svoju nádrž z viac ako 50 veľkostí, tvarov a farieb

Dekoračné nádrže na dažďovú vodu – vyberte si štýl, ktorý sa vám páči najviacStrany 4–6

Základ  pre vynikajúcu kvalitu vody a pohodlné použitieStrany 10–11

Nová dizajnová línia spĺňajúca najvyššie štandardy kvalityStrany 7–9

Skúste výrazne ušetriť 

úžitková voda z vodovodu je drahá 
komodita – príliš drahá na zalievanie 
kvetov. Zbieranie dažďovej vody je 
perfektná dostupná alternatíva. Firma 
MANADA Trading ponúka široký sorti-
ment dekoračných nádrží na zachytá-
vanie dažďovej vody pre vašu záhradu, 
ktoré sú cenovo prijateľné pre vašu 
peňaženku a príjemné pre vaše oko.

Rozumní ľudia polievajú svoju záhradu 
dažďovou vodou

pre rastliny neexistuje lepšia voda 
ako je tá dažďová. Je čistá, mäkká, je 
zadarmo a padá z oblohy v pravidelných 
intervaloch. Je oveľa lepšia ako voda 
z vodovodu a podzemná voda, ktoré sú 
chladné a často ťažké. Nádrže na daž-
ďovú vodu sa preto stávajú v záhradách 
stále častejšími.

 

Filter, ktorý filtruje dažďovú vodu 
a zabraňuje v pretekaní, je ideálnym 
spojením s odkvapom.
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Amfora na dažďovú vodu
prináša stredomorskú atmosféru do vašej záhrady

Nástenná amfora na dažďovú vodu
stredomorský štýl pre malé priestory

●● Mimoriadne priestorovo úsporná, 
nádrž je hlboká iba 55 cm

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Ochrana pred vetrom, tesnenie DN 50 
je súčasťou dodávky

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži.

●● Štandardné závitové pripojenie, na 
napojenie nie je potrebné vŕtanie

●● Odolný proti UV žiareniu a počasiu

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 

filtre, strana 13

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 

filtre, strana 13

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 

montáž bez vŕtania

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Ø otvor [cm] Hmotnosť [kg] Terracotta 
Objedn. číslo

350 79 55 150 18 21 211705

Na obrázku nástenná amfora na dažďovú vodu s kohútikom (príslušenstvo, strana 12)

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm] Ø otvor [cm] Hmotnosť [kg] Terracotta 
Objedn. číslo

Piesková 
Objedn. číslo

300 68 129 18 12 211701 211703

500 79 150 18 17 211702 211704

Na obrázku amfora na dažďovú vodu s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

●● Nádrž na skladovanie dažďovej vody 
v stredomorskom štýle

●● Veľký objem s malými požiadavkami 
na priestor

●● Ochrana pred vetrom

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži.

●● predvŕtaný vstup na kohútik DN 50

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu
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pre vhodné batérie 
a príslušenstvo pozrite 

stranu 12

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 

filtre, strana 13

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 

filtre, strana 13

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 

montáž bez vŕtania

Objem 
[L]

Šírka 
[cm]

Hĺbka 
[cm]

Výška 
[cm]

Ø otvor 
[cm]

Hmotnosť 
[kg]

Pieskovobéžová 
Objedn. číslo

Kameňovošedá 
Objedn. číslo

Tmavozelená 
Objedn. číslo

350 73 48 193 18 25 326526 – -

550 88 52 212 18 37 326521 326520 326525

Na obrázku stĺpová nástenná nádrž s kohútikom (príslušenstvo, strana 12)

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm] Ø otvor [cm] Hmotnosť 
[kg]

Pieskovobéžová 
Objedn. číslo

Kameňovošedá 
Objedn. číslo

Tmavozelená 
Objedn. číslo

330 59 161 18 14 326530 326531 –

500 73 193 18 25 326510 326512 –

1000 91 222 18 44 326505 326506 326503

2000 116 223 18 75 326540 – –

Na obrázku stĺpová nádrž s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

●● Mimoriadne priestorovo úsporná – 
nádrž je iba 48 cm hlboká (350 l)

●● Elegantná a extrémne stabilná
●● Ochrana proti vetru, tesnenie DN 50 je 
súčasťou dodávky

●● Voda môže byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži.

●● Štandardné závitové pripojenie, na 
napojenie nie je potrebné vŕtanie

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu a počasiu

●● Klasický dizajn – extrémne stabilná

●● Ochrana proti vetru, tesnenie DN 50 je 
súčasťou dodávky

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži.

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu

Stĺpová nástenná nádrž
Štýlová a šetriaca miesto

Stĺpová nádrž
Štýlová nádrž na dažďovú vodu
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Elegantná nástenná nádrž
Nadčasovo elegantný vzhľad

Nádrž imitujúca prírodný kameň
s výzorom prírodného kameňa

2v1 vodná nádrž
Moderná dvojfunkčná jednotka

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 
montáž bez vŕtania

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 
montáž bez vŕtania

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 
montáž bez vŕtania

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 
filtre, strana 13

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 
filtre, strana 13

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 
filtre, strana 13

Na obrázku elegantná nástenná nádrž s kohútikom (príslušenstvo, strana 12)

Na obrázku nástenná nádrž s kohútikom (príslušenstvo, strana 12)

Na obrázku 2v1 vodná nádrž s kohútikom (príslušenstvo, strana 12)

●● Štýlová a nadčasová nádrž na 
dažďovú vodu

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Ochrana proti vetru, tesnenie DN 
19/32 je súčasťou dodávky

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži 

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu

●● Nádrž môže byť umiestnená vedľa 
vonkajšej steny

●● Veľký objem s malými požiadavkami 
na priestor

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Ochrana proti vetru, tesnenie DN 
19/32 je súčasťou dodávky

●● Otvor na vyprázdnenie nádrže 
v prípade mrazivého počasia

●● Odolná proti UV žiareniu a počasiu

●● s dvojitou funkciou nádrže, zber 
dažďovej vody a dekorácia

●● Zabudovaný kvetináč
●● Kvetináč môže byť odstránený pre 
prípad čistenia alebo sadenia

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Otvor na vyprázdnenie nádrže 
v prípade mrazivého počasia

●● Ochrana proti vetru, tesnenie DN 
19/32 je súčasťou dodávky

●● Odolná proti UV žiareniu a počasiu

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Pieskovobéžová 
Objedn. číslo

Kameňovošedá 
Objedn. číslo

400 60 60 180 47 212302 212301

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Pieskovobéžová 
Objedn. číslo

Kameňovošedá 
Objedn. číslo

300 120 40 100 40 326121 326120

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Pieskovobéžová 
Objedn. číslo

Zinkovošedá 
Objedn. číslo

Mocca 
Objedn. číslo

300 32 145 16 326110 326111 326109
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Antická amfora
Dodá vášmu domovu nádych antiky
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pre vhodné batérie 
a príslušenstvo pozrite 

stranu 12

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 

filtre, strana 13

Štandardné závitové 
pripojenie! Ľahká 

montáž bez vŕtania

Objem 
[L]

Ø max. 
[cm]

Šírka nad 
rukoväťou [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Pieskovec 

Objedn. číslo
Terracotta 

Objedn. číslo

200 70 79 108 15 211605 211601

360 78 88 120 20 211606 211602

600 92 104 142 30 211613 211612

Na obrázku antická amfora s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

2  Objem [L] Výška [cm] Ø max. 
[cm] Hmotnosť [kg] Pieskovec 

Objedn. číslo
Terracotta 

Objedn. číslo

59 80 52 7 211604 211600

1  Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Pieskovec 
Objedn. číslo

Terracotta 
Objedn. číslo

260 88 54 120 20 211607 211603

Na obrázku antická nástenná amfora s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

Na obrázku antická rastlinná amfora.

Antická rastlinná amfora
Môže byť použitá ako dekorácia alebo jednoducho 
ako kvetináč

Tip
Naplňte amfóru do polovice keramzitom a potom saďte.

●● Verná replika terakotovej vázy
●● Káždá nádrž je unikát
●● Zabudovaný kvetináč
●● Vysoko prepracované detaily
●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Otvor na vyprázdnenie nádrže v prípade 
mrazivého počasia

●● Vstupné tesnenie DN 19/32 je súčasťou 
dodávky

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu a počasiu

●● Verná replika terakotovej vázy

●● Každá nádrž je unikát

●● Mimoriadne priestorovo úsporná – 
nádrž je 54 cm hlboká

●● Zabudovaný kvetináč

●● Vysoko prepracované detaily

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Odolná proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži

●● Vstupné tesnenie DN 19/32 je 
súčasťou dodávky

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu

Antická amfora
Dodá vášmu domovu nádych antiky

Antická nástenná amfora a rastlinná amfora

1

2
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Nástenná nádrž Sunda
Moderné prútené prevedenie

Drevená nástenná nádrž
s dreveným povrchom

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

povrchová 
štruktúra vyzerá 

prekvapivo 
realisticky

povrchová 
štruktúra vyzerá 

prekvapivo 
realisticky

Vysoko kvalitné 
spracovanie

Každá nádrž je 
unikátna

pre vynikajúcu 
kvalitu vody – 

odkvapové filtre, 
strana 13

pre vynikajúcu 
kvalitu vody – 

odkvapové filtre, 
strana 13

Štandardné závi-
tové pripojenie! 

Ľahká montáž bez 
vŕtania

Štandardné závi-
tové pripojenie! 

Ľahká montáž bez 
vŕtania

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Tmavé drevo 
Objedn. číslo

Svetlé drevo 
Objedn. číslo

350 124 40 100 30 212200 212201

Na obrázku nástenná nádrž sunda s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

Na obrázku drevená nástenná nádrž s kohútikom 
(príslušenstvo, strana 12)

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Mocca 
Objedn. číslo

300 80 40 118 15 212100

●● Vysoko kvalitná nádrž s moderným 
prúteným povrchom

●● Unikátny povrch a dizajn
●● Odolný proti zime – v prípade mrazu 
nechajte kohútik otvorený. Zvyšná 
voda môže zostať v nádrži.

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Ochrana proti vetru, vstupné tesnenie 
DN 19/32 je súčasťou dodávky

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu

●● Obzvlášt robustná dekoračná nádrž na 
dažďovú vodu s dreveným povrchom. 
Môže byť uložená vedľa vonkajšej steny

●● Veľký objem nádrže na malom priestore
●● Ochrana proti vetru, vstupné tesnenie 
DN 19/32 je súčasťou dodávky

●● spojte dve nádrže alebo vyprázdnite 
nádrž v prípade mrazivého počasia

●● Voda može byť ľahko využívaná 
pomocou kohútika alebo univerzálnej 
hadice (príslušenstvo, strana 12)

●● Vďaka tvarovaným závitom môže byť 
kohútik nainštalovaný s ľahkosťou

●● Zvlášť odolná proti UV žiareniu 
a počasiu
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Záhradná nádrž
s integrovaným ukazovateľom hladiny vody

Nadzemná nádrž
Veľká kapacita za atraktívnu cenu

Vodná nádrž Toscana
stredomorská atmosféra za rozumnú cenu

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 
filtre, strana 13

Jednoduchý transport

skladá sa z dvoch 
častí, ktoré sa dajú 
vložiť do seba

pre vynikajúcu kvalitu 
vody – odkvapové 
filtre, strana 13

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

Podstavec pre 
nádrž Toscana

pre pohodlné 
odoberanie vody z kohútika do 
kanvy. Výška 33 cm.

Obj. číslo 502010

Na obrázku nadzemná nádrž s pripájacou 
sadou DN 70 s kohútikom (príslušenstvo, 
strana 12)

Na obrázku nádrž Toscana 300L so stojanom 
(príslušenstvo)

Vrták DN 70 
s montážnou násadkou

Obj. číslo 202002

Príslušenstvo k nadzemnej nádrži
Odsávacia armatúra alebo hadica 
(plávajúca)

Obj. číslo 330054

Rozširovacia sada DN 70 
pozostáva z dvoch špeciálnych tesnení

Obj. číslo 322010

●● Vhodná pre záhradu a pivnice
●● Môže byť rozšírená
●● pohodlné čistenie vďaka veľkému otvoru
●● poklop s detskou poistkou
●● priesvitná univerzálna hadica, ktorá 
môže slúžiť aj ako ukazovateľ stavu 

●● Nadzemné riešenie zberu dažďovej 
vody za rozumnú cenu

●● Extrémne stabilná a rozšíriteľná
●● UV–stabilná a 100% recyklovateľná
●● predtvarované pripojenie: 2x DN 70, 
2x DN 100 a 1x DN 200 na štandardné 
vysokoteplotné odpadové potrubie

●● plastická vodná nádrž  kombinovaná 
s klasickým tvarom terakotových kvetináčov

●● K dispozícii aj stojan, ktorý umožní 
ľahké naberanie vody do krhly

●● Vrátane detskej poistky a Aqua-
Quick plastový poklop s mosadzným 
povrchom, rozmer ¾

Objem [L] Šírka [cm] Hĺbka [cm] Výška [cm] Ø otvor [kg] Hmotnosť [kg] Tmavozelená 
Objedn. číslo

500 88 72 108 38 20 326022

750 88 72 161 38 30 326010

1000 105 11 174 38 43 326011

2000 sada* Viď 1000 L nádrž (sada sa skladá z 2 x 1000 L nádrží, vrátane sady na napojenie) 326015

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm] Hmotnosť [kg] Tmavozelená 
Objedn. číslo

1300 118 156 30 323001

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm]
  Terracotta  Objedn. číslo

300 82 86 500216
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Vodná nádrž Lanzarote
Vodná nádrž v inom štýle – módne farby

Okrúhla vodná nádrž
Jednoducho klasika

Štvorcová vodná nádrž
Alternatíva šetriaca miesto

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 
pozrite stranu 12

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

pre vhodné batérie 
a príslušenstvo 

pozrite stranu 12

Zosilnená základňa nádrže 
skvelá stabilita vďaka 
robustnej konštrukcii 

s dvojitým okrajom

Zosilnený okraj
Maximálna stabilita, 
okraj je vystužený po 

celom obvode

Ochranné úchyty 
proti vetru 

zapadnú do nádrže 
s ľahkosťou

Podstavec pre 
nádrž Lanzarote

pre pohodlné 
odoberanie vody z kohútika do 
kanvy. Výška 33 cm.

Obj. číslo 502015

Podstavec pre 
okrúhlu vodnú nádrž

pre pohodlné odobe-
ranie vody z kohútika do kanvy.

Podstavec pre štvorcovú vodnú 
nádrž

pre pohodlné odoberanie vody 
z kohútika do kanvy.

Na obrázku nádrž Lanzarote 300L so stojanom 
(príslušenstvo)

Na obrázku 310 l vodná nádrž s podstavcom (príslušenstvo)

Na obrázku štvorcová nádrž s podstavcom (príslušenstvo)

Vodná nádrž, ťažká verzia

●● plastová nádrž v módnej farbe

●● K dispozícii aj stojan, ktorý umožní 
ľahké naberanie vody do krhly

●● Vrátane detskej poistky a Aqua-
Quick plastový poklop s mosadzným 
povrchom, rozmer ¾

●● Maximálna stabilita vďaka stabilnej 
základni

●● Ľahká inštalácia kohútika vďaka 
montážnym otvorom

●● Vrátane kohútika a poklopu
●● K dispozícii aj s podstavcom pod nádrž

Štvorcová vodná nádrž

Štvorcové vodné nádrže s poklopom 
a kohútikom. Dostupné v 203 l, 300 l 
a 520 l veľkostiach. Vrátane kovovej 
výstuhy pre väčšiu stabilitu.

Ťažká verzia

Robustná, ťažká verzia 
s hrubými stenami. 
Dostupná v 210 l, 400 l 
a 650 l veľkosti.

Objem [L] Ø max. [cm] Výška [cm]
  Grafitovo sivá  Objedn. číslo

300 82 86 500222

Objem 
[L]

Ø max. 
[cm]

Výška 
[cm]

Tmavozelená 
Objedn. číslo

210 77 80 500212

310 80 94 500213

510 100 110 500214

Okrúhla vodná nádrž

Objem 
[L]

Šírka 
[cm]

Hĺbka 
[cm]

Výška 
[cm]

Tmavozelená 
Objedn. číslo

203* 70 70 82 501205

300 80 66 92 501206

520 125 80 93 501207

Štvorcová vodná nádrž
Objem 

[L]
Šírka 
[cm]

Hĺbka 
[cm]

Výška 
[cm]

Tmavozelená 
Objedn. číslo

210 81 63 69 501201

400 96 75 84 501202

650 126 100 87 501203

Ťažká verzia

Vhodný pre 
[L]

Výška 
[cm]

Tmavozelená 
Objedn. číslo

210 33 502001

310 33 502002

510 33 502003

Podstavec pre okrúhlu vodnú nádrž

Vhodný 
pre [L]

Výška 
[cm]

Tmavozelená 
Objedn. číslo

203 33 502001

300 33 502004

520 33 502005

Podstavec

203 L 300 L/520 L
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Záhradné vodovody
praktické, atraktívne a cenovo výhodné

Príslušenstvo
pre nadzemné dekoračné nádrže

Záhradný vodovod Rondo 
v tvare stĺpa
●● Vyrobený z pevného plastu odolnému 
proti nepriaznivým poveternostným 
vplyvom

●● pre jednoduché využitie v záhrade

●● prípojka 19 mm (3/4“), vonkajší závit 
vo vnútri stĺpa

●● Obsahuje kohút 19 mm (3/4“)

●● Jednoduchá montáž. predvŕtané 
otvory.

Šedý obj.č. 356021

Béžový  obj.č. 356022

Ostatné typy vodovodov

Ø stĺp Ø zákl. doska výška
120 mm 190 mm 900 mm

Rondo
béžový 
356022

Nerezový 
vodovod
356020

Ručná pumpa 
(liatina) 
356010

Kohútik

Nutnosť pre všetky dekoračné nádrže! 
Vhodný pre všetky nádrže exkluzívnej 
a klasickej línie. 1,9 cm (¾”) veľkosť, 
vrátane teflónovej pásky.

Mosadz: obj.číslo 220011

chróm:  obj.číslo 330282

Kohútik so skrutkovou prípojkou

pre nádrž Herkules, nadzemné 
a záhradné nádrže. 1,9 cm (¾”) 
veľkosť, vrátane teflónovej pásky. Farba 
kohútika: mosadz

Obj.číslo 330044

Univerzálna prípojka hadice

Aqua–Quick plastový kohútik s mo-
sadzným povrchom, vhodný pre všetky 
dekoračné nádrže, 1,9 cm (¾”) veľkosť.

Obj. číslo 504040

Kohútik pre základnú líniu

Vodný kohútik s tesniacim krúžkom 
a maticou. 1,9 (¾”)

Obj. číslo 504011

Aqua–Quick 4-dielna plastová kohúti-
ková sada s mosadzným povrchom
pre rýchlejší prietok vody! set sa skladá 
z: kohútik s tesnením, skrutkovacia 
spojka, spojovacie diely pre spoločný 
systém, 1,3 cm (½”) a 1,9 cm (¾”), spo-
jovacie matice a tesnenia.

Obj.číslo 504044

Veľkosť Obj. číslo
1,9 cm (3/4”) 504017
1,9 cm (3/4”) s vrtákom 504018
3,2 cm (1 1/4“) 330031
5,1 cm (2“) 330040

Pripojovacia sada pre nádrže
skladá sa z 25 cm hadice s dvomi 
maticami

Detská poistka/
Protivetrová ochrana
pre poklopy vodných 
nádrží (opakovane 
používateľné), 4 články 

Obj.číslo 504016

Prietokové koleno

s koncovkou pre hadicu

3,2 cm (1 1/4“)

Obj.číslo 330041

5,1 cm (2“)

Obj.číslo 330043

Skrutka do nádrže

1,9 cm (3/4“)

Obj.číslo 504025

Pripojovacia sada
sada pre kompletné 
odčerpávanie vody 
a ukazovateľ hladiny pri 
nadzemných nádržiach. 2,15 m plastová 
hadica, odsávací kohútik a rôzne možnosti 
pripojenia. Vhodné pre všetky zásobníky.

Obj. číslo 220015
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max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

Št
ýl

ov
é 

zb
ie

ra
ni

e 
da

žď
ov

ej
 v

od
y 

▸ 
Fi

ltr
ač

ná
 te

ch
no

ló
gi

a

Zberač dažďovej vody pre plnenie nádrží

Odkvapový filter
správny filter pre každú nádrž

Speedy

●● Vrátane filtračnej a preplňovacej 
funkcie

●● Letná/zimná prevádzka
●● Odtokové veľkosti  7–10 cm
●● Vrátane vrtáku a pripojovacieho 
tesnenia

Speedy – zberač vody 
antracitová obj.číslo 503040

NAiNŠTALOVANé 

ZA 5 miNúT

Navŕtať Zapojiť Hotovo

Speedy Quattro 
Twist Quattro Regendieb 

de luxe Regendieb
Plniace 

zariadenie 
de luxe

Plniace 
zariadenie

Zachytávač 
lístia

Odtoková veľkosť  7–10 cm • • • • • • • •

Funkcia „stop pretečeniu“ • • • • • • •

Max. plocha strechy 80 m2 80 m2 50 m2 100 m2 80 m2 80 m2 50 m2 80 m2

Rozmery
Hĺbka 13 cm 20 cm 13,3 cm - 20 cm - - 18 cm

Šírka - 16 cm 10,3 cm - 15 cm - - 11 cm

Výška 9 cm 24,5 cm 11,9 cm 31,5 cm 25 cm 15 cm 11,5 cm 35 cm

priemer 6 cm 17,5 cm - 15 cm 13 cm -

pripojenie pre vodné 
nádrže

3,2 cm (1 
¼“)

DN 70 / DN 50 
3,2 cm (1 ¼“)

DN 70 / DN 50 
3,2 cm (1 ¼“)

3,2 cm (1 ¼“) 2,5 cm (1“) -

Filtračné náplne

plastové sito • • • • • •

sito z nerezovej ocele • •

Farby
antracitová •

šedá • • • • • • •

hnedá • • • • • • •

béžová • •
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max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

70 x110 mm

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

70 x110 mm

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2
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Quattro Twist, Quattro 
a Regendieb de luxe

Quattro Twist
●● Vhodné pre oválne a hranaté odkvapy

●● Ľahké prepínanie z letnej na zimnú prevádzku

●● Vysoká priepustnosť vody (približne 90 %)

●● s vnútorným sitom

●● Otočný o  90°, patentovaný

●● 1“ bočný vývod

Quattro Twist

šedá obj. číslo  503050

hnedá obj. číslo  503051

béžová obj. číslo  503052

Quattro

šedá obj. číslo  503060

hnedá obj. číslo  503061

béžová obj. číslo  503062

Regendieb de luxe

šedá obj. číslo  344104

hnedá obj. číslo  344105

Quattro
●● Vhodné pre oválne a hranaté odkvapy

●● Ľahké prepínanie z letnej na zimnú prevádzku

●● Vysoká priepustnosť vody (približne 90 %)

●● s vnútorným sitom

●● Otočný o  90 °, patentovaný

●● ¾ bočný vývod

Regendieb de luxe
●● Najvyššia kvalita vody – spoľahlivo filtruje nečistoty z dažďovej vody

●● samočistiaci odkvapový filter z nerezovej ocele, jemný filter

●● plní nádrže na dažďovú vodu a bráni plným nádržiam v pretekaní

●● Možno ľahko prepínať zo zimného na letný režim otáčaním

●● Odkvapové veľkosti 7–10 cm

●● Vysoká priepustnosť vody (približne 90%)

●● Vrátane vstupného tesnenia DN 19/32 vhodného pre všetky nádrže

Príslušenstvo
Sada pre pripojenie nádrže 
(hadica a skrutková prípojka)

Obj. číslo  343500
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max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

70-100 mm 100 mm

max. 50 m2
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Regendieb, Plniace zariadenie de luxe, 
Plniace zariadenie a Zachytávač lístia

Regendieb

šedá obj. číslo  343011

hnedá obj. číslo  343010

Plniace zariadenie de luxe

šedá obj. číslo  503015

hnedá obj. číslo  503014

Zachytávač lístia

šedá obj. číslo  346013

hnedá obj. číslo  346011

Plniace zariadenie

šedá obj. číslo  503011

hnedá obj. číslo  503010

Príslušenstvo
Sada pre pripojenie nádrže 
(hadica a skrutková prípojka)

Obj. číslo  343500

Zachytávač lístia
●● spoľahlivo zadržuje lístie a veľké nečistoty, zabraňuje upchatiu odkvapu

●● ideálne v oblastiach s veľkým množstvom lístia ako predfilter

●● samočistiaci a nenáročný na údržbu

●● pohodlné odstránenie nečistôt bez toho, aby ste museli demontovať filter pre 
čistenie alebo pred mrazivým obdobím

●● Ľahké prepínanie medzi letným a zimným režimom

●● Odtoková veľkosť  7–10 cm

Plniace zariadenie
●● Ako plniace zariadenie de luxe

●● 2,5 cm (1”) bočný vývod s hadicou 
a skrutkovacou prípojkou

●● Odporúčaná veľkosť strechy 
max. 50 m2

Plniace zariadenie de luxe
●● spoľahlivo odfiltruje veľké nečistoty, 
napríklad lístie

●● Zabraňuje nádrži v pretekaní

●● Možno ľahko prepnúť z letného na 
zimný režim

●● Odtoková veľkosť  7–10 cm

●● 3,2 cm (1 1/4“) bočný vývod s hadicou 
a skrutkovou prípojkou

●● Odporúčaná veľkosť strechy max. 80 m2

Regendieb
●● Najvyššia kvalita vody – spoľahlivo filtruje nečistoty z dažďovej vody

●● samočistiaci odkvapový filter z nerezovej ocele, jemný filter

●● plní nádrž daždovou vodou a zabraňuje nádrži v pretekaní

●● Ľahké prepínanie medzi letným a zimným režimom otáčaním filtračnej vložky

●● Odtokové veľkosti 7–10 cm

●● Vysoká priepustnosť vody  (približne 90%)

●● Vrátane vstupného tesnenia DN 19/32 , vhodný pre všetky nadzemné nádrže



Štýlové zachytávanie 
a využitie dažďovej vody

SYSTÉMY PRE VYUŽITIE  DAŽĎOVEJ  VODY

VSAKOVANIE A ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ  VODY

SYSTÉMY PRE ODPADOVÚ VODU

ŠTÝLOVÉ ZAchYTáVANIE A  VYUŽITIE DAŽĎOVEJ  VODY

MANADA Trading, spol. s r. o.
sebedražská 8
sK–971 01 prievidza
slovensko

Váš odborný predajca:

Tel.: +421 46 381 0697
 +421 46 381 0698
Fax: +421 46 543 9576
info@manadatrading.sk
www.manadatrading.sk

Ceny:
cenník s našimi obchodnými podmienkami Vám 
pošleme na vyžiadanie.

Záručné podmienky:
Záruky spomenuté v tomto katalógu sa vzťahujú iba 
na dodávku nádrží a nie na ich príslušenstvo. počas 
záručnej doby poskytujeme bezplatnú výmenu ma-
teriálu. 

podmienkou pre uplatnenie záruky je náležitá 
obsluha, montáž a uvedenie do prevádzky podľa 
montážnych smerníc.

pri nadzemnej inštalácii je potrebné chrániť nádrž 
pred mrazom! Ak nádrž inštalujete do spodnej vody, 
kontaktujte nás, prosím, pre ďalšie informácie. 
Všetky údaje a rozmery v tomto katalógu majú tole-
ranciu +/- 3 %. úžitkový objem podzemnej nádrže v 
závislosti od možností pripojenia môže byť znížený 
až o 10 %.

pre všetky ponuky a zmluvné dojednania platia 
všeobecné predajné a dodacie podmienky, ktoré 
Vám na požiadanie ochotne pošleme. 


