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Katalog zbiorników na wodę deszczową
Catalogue of rainwater tanks
какалог резервуаров для дождевой воды
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Jesteśmy firmą produkującą wyroby z tworzyw sztucznych, w naszym asortymencie 
posiadamy wiele produktów począwszy od grzybków napowietrzających oraz 
studzienek zamykających a skończywszy na zbiornikach wielkogabarytowych. 

Na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych działamy już od przeszło 30 lat. 
Dzięki temu cechuje nas stabilność produkcji oraz zdobyte przez lata bogate 

doświadczenie.

 Posiadamy odpowiedni park maszynowy oraz umiejętnośći pozwalające nam: 
wytwarzać oraz utrzymywać formy produkcyjne, przygotowywać surowiec do 

produkcji, wykonywać wyroby metodą wtrysku lub rotomouldingu oraz z należytą 
starannością magazynować wykonane produkty. 

Różnorodność produkowanego i oferowanego przez nas asortymentu potwierdza, że 
do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i nie boimy się nowych 

wyzwań. 

Poniższy katalog przedstawia wyroby wchodzące w skład asortymentu wodno-
kanalizacyjnego naszej firmy. Asortyment ten obejmuje między innymi zbiorniki 

osadników gnilnych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki do magazynowania wody 
deszczowej, biologiczne oczyszczalnie ścieków, studnie kanalizacyjne oraz wszelkie 
dodatkowe urządzenia pozwalające kompleksowo wykonać nawet najtrudniejsze 

projekty. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą produktową naszej firmy i zapraszamy do 
współpracy. 

                                                                                                                 Zespół Marseplast. 
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Zbiorniki na wodę deszczową

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody 
deszczowej. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala 

zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten 
sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy. 

Wymierną korzyścią będzie zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci 
wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za

wodę.

ZAKOPYWANE BOLT
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 underground rainwater tanks
подземные резервуары для дождевой воды
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Zbiorniki na wodę deszczową

BOLT

Zbiornik o pojemności od 1000 do 3500 l. 
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.
Tank with a capacity of 1000 to 3500 l. Used for storing rainwater.
Резервуар емкостью от 1000 до 3500 л. Применяется для хранения дождевой воды.

1000, 2500, 3500

H
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rainwater tanks
резервуары для дождевой воды
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Zbiorniki na wodę deszczową

BOLT

Zbiorniki o pojemności od 5000 do 7000 l. 
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.
Tank with a capacity of 5000 to 7000 l. Used for storing rainwater.
Резервуар емкостью от 5000 до 7000 л. Применяется для хранения дождевой воды.

5000, 7000
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rainwater tanks
резервуары для дождевой воды
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Zbiorniki na wodę deszczową

Wolnostojące zbiorniki z serii AQUATOWER 
przeznaczone są do magazynowania oraz retencji 
wody deszczowej zebranej z powierzchni dachów 
indywidualnym systemem rynnowym. Konstrukcja 
zbiorników pozwala na zainstalowanie ich w różnych 
układach oraz łatwą adaptację do istniejących 
warunków zabudowy. Zbiorniki AQUATOWER 
przeznaczone są wyłącznie do montażu ponad 
powierzchnią gruntu. 
W górnej części zbiornika znajduje się otwór pod 
montaż pokrywy oraz uchwyty umożliwiające 
posadowienie zbiornika lub jego transport.

WOLNOSTOJĄCE
AQUATOWER
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 freestanding rainwater tanks
Наземные резервуары для дождевой воды
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Zbiorniki na wodę deszczową

AQUATOWER

W skład zbiornika AQUATOWER wchodzą: 
- przykręcana pokrywa, uszczelka wlotowa ( zamontowana w pokrywie) 
oraz wylotowa, kran czerpalny oraz sito filtracyjne.

0,5  1,0   1,5   2,0   3,0
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 freestanding rainwater tanks
Наземные резервуары для дождевой воды



marseplast

Akcesoria opadowe

Istnieje możliwość wyposażenia pakietów 
deszczowych w pompe zanurzeniowo-
ciśnieniową GARDENA. 
Jest to bardzo mocne urządzenie, 
a jej trójstopniowy układ hydrauliczny bez trudu 
pompuje wodę ze studni i zbiorników. 
Dzięki temu z łatwością zasili pistolet lub nawet 
3 zraszacze jednocześnie.

Filtr wody deszczowej przeznaczony jest do 
oczyszczania wód opadowych 
z zanieczyszczeń stałych np. liści. 
Zastosowanie filtra polepszy jakość wody 
opadowej doprowadzonej do zbiornika 
oraz może uchronić pompę czerpalną 
przed ewentualnym zapchaniem.

Wymiary: szerokość całkowita  470 mm  (A)
                wysokość całkowita  500 mm  (H)
                

H

rainwater accessories

Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa
submersible pressure pump

Sito
filter
сито

Filtr wody deszczowej - dropFILTER
rainwater filter

насос

фильтр дождевой воды

A

H

Аксессуары
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Osadniki gnilne
septic tanks

 
Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania 
ścieków w małych oczyszczalniach, to właśnie w nim zachodzą procesy 
wstępnego podczyszczania ścieków za pomocą procesów sedymentacji i flotacji.

TYP WATER3 2.0 

dostępne również:
WATER3 3,0
WATER3 4,0
WATER3 5,0

TYP OG 2.0 

dostępne również:
OG 3.0

TYP BOLT 2.5 

dostępne również:
BOLT 1,0
BOLT 2,5
BOLT 3,5
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Септик
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Oczyszczalnia biologiczna silverFLOW
sewage treatment plant

Urządzenie silverFLOW, jest przydomową oczyszczalnią ścieków, która działa w 
technologii SBR (Sequential Batch Reactor). Oczyszczalnia składa się z pojedynczego 
monolitycznego zbiornika, który podzielony jest na strefy. Pierwsza strefa to osadnik 
gnilny, który ma za zadanie oczyścić wstępnie dopływające ścieki, druga strefa to 
Sekwencyjny Reaktor Biologiczny, który w sposób cykliczny oczyszcza doprowadzone 
do niego podczyszczone ścieki.

Очистные установки

Oczyszczalnia biologiczna silverFLOW4
RLM ilość użytkowników - 4

dostępne również:
silver FLOW5 - RLM5
silver FLOW6 - RLM6
silver FLOW8 - RLM8
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Akcesoria WOD-KAN
accessories
аксессуары

Studnia chłonna APOLLO 500 D

dostępne również:
- studnia chłonna APOLLO 500 M
- studnia chłonna APOLLO 1000 M
- studnia chłonna APOLLO 1000 D

Tunel drenarski BOLT

dostępny również:
- tunel rozsączający APOLLO 

cистема фильтрации APOLLO 500
infiltration system APOLLO 500

infiltration system BOLT
cистема фильтрации BOLT

BOX rozdzielający
distribiution box
распределительная коробка

Wykorzystywany w systemach rozsączających 
jako element rozdzielający oczyszczone ścieki 
na poszczególne nitki drenażowe.

Nadbudowa H215/Ø 400
level raiser
уровень рейзер

Nadbudowy służą do regulacji głębokości 
zakopania zbiorników w gruncie, ułatwiają 
zakopanie zbiorników na większej głębokości.
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Marseplast Spółka z o.o.
ul. Podłęska 17
32-005 Niepołomice
www.marseplast.com
info@marseplast.com

tel. +48 12 281 40 00


