
REGNVANDSSAMLER
Udnyttelsen af regnvand til brug ved fx 
havevanding er en miljøvenlig og økono-
misk fornuftig måde at spare på drikke-
vandet. Med RHEINZINK-Regnvands- 
sam leren kan der på en enkel og nem 
måde opsamles regnvand. Den mon teres 
på nedløbsrøret helt uden lodning. Takket 
være det praktiske GARDENA®-kobling 
med vandstop kan alle traditionelle ½ 
tommers haveslanger blot “klikkes” på.

Effektiv regnvandssamler med 
praktisk stiktilslutning

Enkel montering på nedløbsrøret

Hurtig og let eftermontering på ek- 
sisterende nedløbsrør vha. forlænget 
skydemuffe

Med GARDENA®-kobling til ½ tom- 
mers haveslanger

Inkl. 1 tommers slange til direkte 
tilslutning til regnvandstønde

Fleksibel placering af regnvandstønden



Skåne værdifulde ressourcer 
Ofte er fremstilling af rent drikkevand for-
bundet med store tekniske omkostninger 
og et betydeligt energiforbrug. Derfor er 
den ofte ubetænksomme anvendelse af 
drikkevand på områder, der kunne nøjes 
med betydeligt ringere vandkvaliteter  
(fx havevanding) i de flestes øjne et res-
sourcespild. Her giver anvendelsen af 
regnvand en meningsfuld mulighed for at 
skåne drikkevandet.

RHEINZINK-Regnvandssamler
Simpelt og effektivt
For at kunne opfange regnvand let og 
effektivt udviklede man RHEINZINK-
Regn vandssamleren. Med sin forlængede 
stik muffe indføjes den i nedløbsrøret uden 
lod ning. Det er ikke nødvendigt at udvide 
den nederste rørafslutning. Den efterføl- 
gen de montering er også problemfri: Ved 
ukompliceret udsavning af et ca. 30 cm 
langt delstykke kan regnvandssamleren 
let isæt tes i allerede eksisterende ned-
løbsrør.
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Udsavning af et ca. 30 cm langt stykke 
af nedløbsrøret

Salgssæt: RHEINZINK-regnvandssamler 
med  GARDENA®-kobling, inkl. en 1 tom-
mers forbindelsesslange

Kvalitetsmål
RHEINZINK-Regnvandssamler består 
100% af RHEINZINK. Det naturlige  
materiale lever op til de højeste miljøkrav 
og har således gennemgået en omfattende 
vurdering af hele livscyklus og er blevet 
godkendt af IBU, det tyske Instiut for Kon- 
struktion og Miljø, som miljøvenligt bygge- 
materiale.
Alle RHEINZINK-produkter er certifi-
cerede iht. DIN EN ISO 9001:2015 
og er underlagt en prøvning fra TÜV 
Rheinland den frivillige kontrol iht. 
QUALITY ZINC.

Funktionel sikkerhed
Når regnvandssamleren er tilsluttet kor- 
rekt, forhindrer den regnvandstønden i 
at løbe over. Vandet løber fra via ned- 
løbsrøret. Har man over længere tid ikke 
behov for at opsamle regnvand, kan 
slangen fjernes. Ved at lukke for hanen 
på GARDENA®-koblingen forhindres 
det at vandet løber ud, når slangen tages 
af.

Nem montage og justering af 
RHEINZINK-Regnvandssamler

Effektiv udnyttelse af regnvand 
Udskilleren i dette innovative RHEIN-
ZINK-produkt er konstrueret på en sådan 
måde, at den mindst opsamler 60 % af 
den regn, der løber gennem nedløbsrø-
ret, og leder den videre til GARDE-
NA®-koblingen med vandstop.

Den resterende vandmæn gde bliver – 
inklusive større løvrester – ledt videre 
gennem nedløbsrøret. 

Det er muligt at tilslutte alle normale ½ 
tommers haveslanger til GARDENA®-
koblingen. Regnvan dstønden behøver 
altså ikke længere stå direkte ved 
nedløbsrøret, men kan placeres fleksibelt 
indenfor 5 m.

RHEINZINK-Regnvandssamler leveres  
med en 1 tommers slange (længde ca. 1 m)  
med messingtilslutninger. Hvis man ikke 
har GARDENA®-systemet, kan man hurtigt 
og nemt fjerne koblingen og tilslutte 
regnvandstønden direkte med den til- 
passede slange.

Mål

Mål mm
DN

Varenummer

RHEINZINK-

CLASSIC 
walzblank

RHEINZINK-
prePATINA 
blaugrau

RHEINZINK-
prePATINA 
schiefergrau

76 1134698 – –

80 1134695 4134695 35134695

87 1134697 – –

100 1134696 4134696 35134696




