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OPSLAGTANK

VERTI, MATERIAAL HDPE
De Aquafix opslagtanks zijn de ideale tanks voor de o
pslag
van o.a. water / regenwater. Aquafix produceert 
opslagtanks
voor r
egenwater, drinkwater, speciale tanks op maat als
bijvoorbeeld 

vuilwatertank voor op (woon) schepen. Maar ook
complete 
systemen voor bijvoorbeeld regenwaterhergebruik,
pompputten, vuilwatertanks met ingebouwde of aangebouwde

pomp, opslagtanks voor bluswater. Onder de merknaam Refix
levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen,
voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een
systeembesturing.
Voordelen:
•
Geschikt voor het bufferen van o.a. regenwater.
•
Geschikt voor bovengrondse opstelling.
•
Snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten,
door geringe afmetingen en licht van gewicht.
•
Standaard voorzien van kunststof deksel.
Toepassingen:
•
Beregeningssystemen.
•
Buffer van hemelwater of andere vloeistoffen.
•
Woonarken.
•
Woonschepen - boten.
•
Industrie.
•
Spa Health complexen.

type
AQUAFIX

inhoud

boven / onder
aansluiting

diameter
Ø mm.

hoogte mm.

mangat

718.0450.0005

50 liter.

O ¾’’

Ø 430 mm.

430 mm.

Ø 210 mm.

718.0450.0015

150 liter.

B ¾’’ + O ¾’’

Ø 600 mm.

700 mm.

Ø 210 mm.

718.0450.0030

300 liter.

B ¾’’ + O ¾’’

Ø 630 mm.

1100 mm.

Ø 210 mm.

718.0450.0050

500 liter.

O/B 1’’ + O ¾ ’’

Ø 680 mm.

1520 mm.

Ø 300 mm.

718.0450.0060

1000 liter.

O/B 1’’ + O ¾ ’’

Ø 850 mm.

1930 mm.*

Ø 300 mm.

718.0450.0070

2000 liter.

O/B 1’’ + O ¾ ’’

Ø 1150 mm.

2100 mm.*

Ø 400 mm.

718.0450.0080

3000 liter.

O/B 1’’ + O ¾ ’’

Ø 1350 mm.

2300 mm.*

Ø 400 mm.

718.0450.0090

10.000 liter.

géén

Ø 2460 mm.

2460 mm.*

Ø 520 mm.

* = met hijsogen

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN

POMPTECHNIEK

PREFAB LEIDINGSYSTEMEN

RIOLERINGSONDERDELEN

