
samletanke (Vertikale) i n f oa r k

DiMEnSionEr:

Model cas 1.2 cas 1.6 cas 1.8 cas 2.5
liter 1200 liter  1600 liter 1800 liter 2500 liter
Diameter 1000 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm
Højde 1700 mm 2200 mm 1750 mm 2250 mm

  cas 3 cas 4 cas 5 cas 6.3
  3000 liter 4000 liter 5000 liter 6300 liter
  1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm
  2300 mm 2300 mm 2400 mm 2400 mm

  cas 7.3 cas 8.3 cas 10 cas 12.5
  7300 liter 8300 liter 10000 liter 12500 liter
  2300 mm 2300 mm 2500 mm 2500 mm
  2200 mm 2500 mm 2500 mm 3000 mm

  cas 15 cas 20 cas 25 cas 30
  15000 liter 20000 liter 25000 liter 30000 liter
  2800 mm 2800 mm 3000 mm 3000 mm
  3000 mm 3800 mm 4200 mm 4900 mm

  cas 35 cas 40 cas 45 cas 50
  35000 liter 40000 liter 45000 liter 50000 liter
  3500 mm 3500 mm 3500 mm 4000 mm
  4400 mm 4900 mm 5400 mm 4800 mm

  cas 55 cas 60 cas 65 cas 70
  55000 liter 60000 liter 65000 liter 70000 liter
  4000 mm 4000 mm 4500 mm 4500 mm
  5200 mm 5600 mm 5000 mm 5300 mm

  cas 75 cas 80 cas 85 cas 90
  75000 liter 80000 liter 85000 liter 90000 liter
  4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm
  5600 mm 5900 mm 6200 mm 6500 mm

Caspian
Vælg tanken der tæller

med caspian får du en robust tank, der kan tilpas-
ses til at give effektiv håndtering i netop jeres 
regnvandsprojekt. med et stort program i både 
vertikale og horisontale modeller kan tankene  
bruges til regnvandsprojekter af enhver art – lige 
fra afledning, nedsivning og opsamling til parcel-
huse og større afvandingsarealer, så som parker-
ingspladser og tagarealer på fabrikshaller.

med caspian får I en universal samletank, der med 
kompositmaterialets unikke fordele, giver en tæt 
og robust tank i mange år uanset hvilket regnvan-
dsprojekt den indgår i. caspian har en plan bund, 
hvilket giver optimal iltning af vandet.

alle modellerne er udviklet med særlig opdrifts-
sikringskant, der sikrer, at de ikke presses op af 
jordtrykket men forbliver stabile i jorden.

alle vores tanke er fremstillet i et robust komposit-
materiale, der har en lang levetid selv under de 
mest krævende forhold. Det anvendte materiale 
gør nemlig tankene modstandsdygtig overfor bl.a. 
belastning fra jordtryk og grundvand samt tæring 
fra syreholdig nedbør eller vejsalt. alle model-
lerne kan forstærkes fx mod øget belastning fra 
grundvand eller tung trafik. Grundet det anvendte 
materiales naturligt isolerende egenskaber er reg-
nvandet i caspian desuden mindre udsat for frost.

stormwater tanke er sammenlignet med andre 
alternativer enkle at etablere, da de helstøbes og 
leveres klar til brug. Det betyder, at I slipper for tør-
retid og arbejdet med geotextil eller andre former 
for beskyttelse, før den tildækkes med jord. sam-
men med en lav vægt gør det tankene nemme at 
håndtere på montagestedet og sparer jer for både 
tid og arbejdskraft.

tankene leveres som standard med tæringsfrit 
kompositdæksel, så det ikke sætter sig fast og 
hindrer åbning. Dækslet kan også leveres med 
gasfjederhængsel, hvilket giver let og sikker åbn-
ing, så det bl.a. forbliver åbent ved inspektion  
samt kraftige vindstød.

caspian fås i en række standardstørrelser men  
kan også tilpasses efter behov, så I får den 
opsamlingsvolumen, der skal til for at lette det 
daglige arbejde med regnvandet. Desuden kan 
adgangsskakt tilpasses særlige behov for dybde 
samt inspektion. stormwater tanke er ce-god-
kendte, så de tager hensyn til miljø og forbruger-
sikkerhed.
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faskinetanke i n f oa r k

Persian
Vælg tanken der tæller

Med Persian får du en robust tank, der kan tilpas-
ses til at give effektiv håndtering i netop jeres 
regnvandsprojekt. Med et stort program i både 
vertikale og horisontale modeller kan tankene  
bruges til regnvandsprojekter af enhver art – lige 
fra afledning, nedsivning og opsamling til parcel-
huse og større afvandingsarealer, så som parker-
ingspladser og tagarealer på fabrikshaller.

Med Persian får du en faskinetank, der med  
specialudviklede huller i bunden samt integreret 
sandfang, mindsker tilstopning og giver effektiv 
nedsivning. 

alle modellerne er udviklet med særlig opdrift-
ssikringskant, der sikrer, at de ikke presses op  
af jordtrykket men forbliver stabile i jorden.

alle vores tanke er fremstillet i et robust komposit-
materiale, der har en lang levetid selv under de 
mest krævende forhold. Det anvendte materiale 
gør nemlig tankene modstandsdygtig overfor bl.a. 
belastning fra jordtryk og grundvand samt tæring 
fra syreholdig nedbør eller vejsalt. alle model-
lerne kan forstærkes fx mod øget belastning fra 
grundvand eller tung trafik. Grundet det anvendte 
materiales naturligt isolerende egenskaber er reg-
nvandet i Persian desuden mindre udsat for frost.

stormwater tanke er sammenlignet med andre 
alternativer enkle at etablere, da de helstøbes og 
leveres klar til brug. Det betyder, at i slipper for tør-
retid og arbejdet med geotextil eller andre former 
for beskyttelse, før den tildækkes med jord. sam-
men med en lav vægt gør det tankene nemme at 
håndtere på montagestedet og sparer jer for både 
tid og arbejdskraft.

tankene leveres som standard med tæringsfrit 
kompositdæksel, så det ikke sætter sig fast og 
hindrer åbning. Dækslet kan også leveres med 
gasfjederhængsel, hvilket giver let og sikker åbn-
ing, så det bl.a. forbliver åbent ved inspektion samt 
kraftige vindstød.

Persian fås i en række standardstørrelser men kan 
også tilpasses efter behov, så i får den opsamlings-
volumen, der skal til for at lette det daglige arbejde 
med regnvandet. Desuden kan adgangsskakt til-
passes særlige behov for dybde samt inspektion. 
stormwater tanke er Ce-god-kendte, så de tager 
hensyn til miljø og forbrugersikkerhed.

eksklusivt
Dansk DesiGn

Bestseller
2 0 1 5 

DiMEnSionEr:

Model Pers 2.4 M Pers 2.4 l Pers 4 M Pers 4 l Pers 6 M Pers 6 l Pers 6 Xl Pers 9 M
volumen 240 liter  240 liter  400 liter 400 liter 600 liter 600 liter 600 liter 900 liter
Diameter 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm
Højde 865 mm 865 mm 900 mm 900 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1000 mm
skakt (Ø) 315 mm 425 mm 315 mm 425 mm 315 mm 425 mm 580 mm 425 mm

  Pers 9 l Pers 10 Pers 20 M Pers 20 l Pers 25 Pers 30 Pers 40 Pers 53
  900 liter 1000 liter 2000 liter 2000 liter 2500 liter 3000 liter 4000 liter 5300 liter
  900 mm 1250 mm 1250 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 2000 mm 2000 mm
  1000 mm 1000 mm 2000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 1960 mm 2000 mm
  580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm

  Pers 63 Pers 72 Pers 102 Pers 145 Pers 230 Pers 300
  6300 liter 7200 liter 10200 liter 14500 liter 23000 liter 30000 liter
  2300 mm 2300 mm 2500 mm 2800 mm 3500 mm 4000 mm
  2000 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm
  580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
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samletanke (Horisontale) i n f oa r k

Atlantic
Vælg tanken der tæller

med atlantic får du en robust tank, der kan tilpas-
ses til at give effektiv håndtering i netop jeres 
regnvandsprojekt. med et stort program i både 
vertikale og horisontale modeller kan tankene  
bruges til regnvandsprojekter af enhver art – lige 
fra afledning, nedsivning og opsamling til parcel-
huse og større afvandingsarealer, så som parker-
ingspladser og tagarealer på fabrikshaller.

atlantic er vores horisontale tank, der med en 
større vandoverflade giver bedre iltning af vandet 
samt større volumen til bundfældet materiale. Det 
resultere i længere tid mellem rengøring af tanken. 
tanken er desuden udviklet med kuplede ender 
for at sikrer nem rengøring af bundfældet mate-
riale. atlantic tilpasses altid det enkelte projekt 
og kan således fungere som opsamling til mange 
forskellige formål.

alle modellerne er udviklet med særlig opdrifts-
sikringskant, der sikrer, at de ikke presses op af 
jordtrykket men forbliver stabile i jorden.

alle vores tanke er fremstillet i et robust komposit-
materiale, der har en lang levetid selv under de 
mest krævende forhold. Det anvendte materiale 
gør nemlig tankene modstandsdygtig overfor bl.a. 
belastning fra jordtryk og grundvand samt tæring 
fra syreholdig nedbør eller vejsalt. alle model-
lerne kan forstærkes fx mod øget belastning fra 
grundvand eller tung trafik. Grundet det anvendte 
materiales naturligt isolerende egenskaber er reg-
nvandet i atlantic desuden mindre udsat for frost.

stormwater tanke er sammenlignet med andre 
alternativer enkle at etablere, da de helstøbes og 
leveres klar til brug. Det betyder, at I slipper for tør-
retid og arbejdet med geotextil eller andre former 
for beskyttelse, før den tildækkes med jord. sam-
men med en lav vægt gør det tankene nemme at 
håndtere på montagestedet og sparer jer for både 
tid og arbejdskraft.

tankene leveres som standard med tæringsfrit 
kompositdæksel, så det ikke sætter sig fast og 
hindrer åbning. Dækslet kan også leveres med 
gasfjederhængsel, hvilket giver let og sikker åbn-
ing, så det bl.a. forbliver åbent ved inspektion  
samt kraftige vindstød.

atlantic fås i en række standardstørrelser men kan 
også tilpasses efter behov, så I får den opsamlings-
volumen, der skal til for at lette det daglige arbejde 
med regnvandet. Desuden kan adgangsskakt til-
passes særlige behov for dybde samt inspektion. 
stormwater tanke er Ce-godkendte, så de tager 
hensyn til miljø og forbrugersikkerhed.

DiMEnSionEr:

Model at 10/15 at 10/25 at 12.5/30 at 12.5/45 at 15/60
Volumen 1500 liter  1000 liter 1250 liter 1250 liter 1500 liter
Diameter 1000 mm 2500 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm
Højde 2000 mm 3300 mm 2625 mm 3850 mm 3800 mm

  at 15/75 at 16/85 at 16/100 at 18/125 at 18/150
  7500 liter 8500 liter 10000 liter 12500 liter 15000 liter
  1500 mm 1600 mm 1600 mm 1800 mm 1800 mm
  4650 mm 4550 mm 5200 mm 5100 mm 6100 mm

  at 20/175 at 20/200 at 23/250 at 23/300 at 25/350
  17500 liter 20000 liter 25000 liter 30000 liter 35000 liter
  2000 mm 2000 mm 2300 mm 2300 mm 2500 mm
  5850 mm 6600 mm 6000 mm 7500 mm 7500 mm

  at 25/400 at 28/400 at 28/450 at 28/500 at 30/400
  40000 liter 40000 liter 45000 liter 50000 liter 40000 liter
  2500 mm 2800 mm 2800 mm 2800 mm 3000 mm
  9200 mm 7600 mm 8450 mm 9250 mm 6900 mm

  at 30/450 at 30/500 at 30/550 at 35/500 at 35/550
  45000 liter 50000 liter 55000 liter 50000 liter 55000 liter
  3000 mm 3000 mm 3000 mm 3500 mm 3500 mm
  7600 mm 8350 mm 9000 mm 6600 mm 7150 mm

  at 35/600 at 35/650 at 35/700 at 35/750 at 40/600
  60000 liter 65000 liter 70000 liter 75000 liter 60000 liter
  3500 mm 3500 mm 3500 mm 3500 mm 4000 mm
  7650 mm 8200 mm 8700 mm 9200 mm 6400 mm

  at 40/650 at 40/700 at 40/750 at 40/800 at 40/850
  68000 liter 70000 liter 75000 liter 80000 liter 85000 liter
  4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
  6800 mm 7200 mm 7600 mm 8000 mm 8400 mm

  at 40/900 at 40/950 at 40/1000 at 45/700 at 45/750
  90000 liter 95000 liter 100000 liter 70000 liter 75000 liter
  4000 mm 4000 mm 4000 mm 4500 mm 4500 mm
  8800 mm 9200 mm 9600 mm 6200 mm 6500 mm

  at 45/800 at 45/850 at 45/900 at 45/950 at 45/1000
  80000 liter 85000 liter 90000 liter 95000 liter 100000 liter
  4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm
  6800 mm 7100 mm 7400 mm 7700 mm 8000 mm

  at 45/1050 at 45/1100 at 45/1150 at 45/1200 at 45/1250
  105000 liter 110000 liter 115000 liter 120000 liter 125000 liter
  4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm
  8300 mm 8600 mm 8900 mm 9200 mm 9500 mm

  at 45/1300 at 45/1350 at 45/1400 at 45/1450 at 45/1500
  130000 liter 135000 liter 140000 liter 145000 liter 150000 liter
  4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm 4500 mm
  9900 mm 10260 mm 10640 mm 11020 mm 11400 mm
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