
 

         Nádrže APX a DW 

                APX- 2100, 3200, 4100 a 6100 L  

                  APX -  2000 a 3000 L (spodní vody) 

                  DW - 3000, 4000, 5000 a 10000 L 

Nádrže Dolium APX  
 

• vynikající kvalita nabízí uživateli konstrukci, která była navržena a testovaná tak, aby bylo možné 
instalovat nádrže v netypických hloubkách. 

• Nádrže mohou být instalovány v zemi i na povrchu. 

• Jejich odolnost a struktura umožňuje zároveň umístění v místech s vysokou hladinou spodní vody 
(provedené v souladu s instrukcí montáže). 

• Suroviny, ze které jsou vyrobeny tyto produkty jsou odolné proti téměř všem chemickým látkám, jsou 
biologicky nezávadné. V nádobách nelze přechovávat pitnou vodu. 

• Nádrž má 25 let záruku od výrobce (při správné instalaci a používání) na materiál, z něhož byla vy-
robena. 

• Díky těmto opatřením může být výška země nad horním povrchem nádrže až 2 metry, bez obav o 
jeho těsnost. 

 
Obrázky jsou pouze ilustrační , barva neodpovídá reálu.( většinou světle zelená) 

Název + objem Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

Hmot-

nost (kg) 

Obj.číslo 

APX 2100 L 2660 1110 1450 105 APX210002 

APX 3200 L 2500 1470 1550 180 APX320002 

APX 4100 L 2900 1610 1850 210 APX410002 

APX 6100 L 3780 1610 1850 300 APX610002 

APX 2000 L  SV 2800 1470 1420 90 APX200002 

APX 3000 L SV 3580 1470 1420 160 APX300002 
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Technické změny vyhrazeny  

Nádrže Dolium DW 3000, 4000, 5000, 10000 litrů 

 

• Nádrže z řady DW jsou klenotem mezi evropskými nádržemi pro zachycení a akumulaci dešťové vody. 
Jsou novinkou na českém trhu, přesto mají velkou popularitu mezi zákazníky. Vyznačují se vynikající 
odolností, získanou v důsledku použití výztužných žeber v jejich konstrukci. 

• Plastové jímky jsou vyrobeny ze syntetického materiálu, polyethylen HDPE, který je vysoce odolný proti 
deformaci a chemicky odolný. 

• Plastové jímky se nemusí obetonovávat, obsypavájí se pouze pískem. Použitím jímky se zadrží velké 
množství srážkové vody. Ta může být pak použita během období sucha. 

• Ke každé nádrži lze objednat nástavec. 

• Při zpětném využití se sníží množství vody odebrané z vodovodní sítě, a sníží se účty za vodu.  

• Vyrobeno v EU. 
 

Obrázky jsou pouze ilustrační  

Nážev + objem Délka  

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

Hmotnost 

(kg) 

Obj. číslo 

DW 3000 L 1910 1500 1610 160 DW300002 

DW4000 L 2400 1500 1860 183 DW400002 

DW 5000 L 2400 1500 2220 272 DW500002 

DW 10000 L 3050 2400 2600 430 DW100002 


