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   – Ereszcsatorna lefolyócsőbe illeszthető szűrők  
Ideális kiegészítői a felszíni esővízgyűjtőknek! 

 

Regendieb®           Cikkszám:  szürke 343011  barna 343010 

 Előnyei: 
 Öntisztuló, csekély karbantartást igényel 

 Rozsdamentes acél finomszűrő felülettel 

 Nagy vízhozam (közel 90 %) 

 Túlcsordulás elleni védelem 

 Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez 

 Szabadalmazott szűrésrendszer 

 Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel DN 50 és 5/4” menettel 

 A szűrőbetét megfordításával egyszerű átállás nyári és   
téli üzemmódra 

 Az ajánlott max. tetőfelület 80 m² 

 

Lombleválasztó           Cikkszám:  szürke 346013 

    

 
 Előnyei: 
 Megbízhatóan elválasztja a leveleket és a durva szennyeződéseket - elkerülhető a lefolyó eltömődése 

 Ideális előszűrőként használni, ha sok levél van 

 Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez 

 Öntisztuló, csekély karbantartást igényel 

 A szűrőfelület kényelmes mozgatása 

 A szita felületének egyszerű eltávolítása a szűrő eltávolítása nélkül - tisztításhoz vagy a fagyidőszak előtt 

 Ajánlott tetőfelület max. 80 m² 
 

 
 
 
 

GARANTIA Önműködő töltőszerkezet túlfolyás elleni védelmi funkcióval  
Cikkszám: szürke  503011               barna 503010                    

 Előnyei: 
 Automata töltőszerkezet szűrővel 

 Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. falevelek) 

 Csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez 

 Oldalsó kivezetés 25 mm (1”) tömlővel és csavaros csatlakozással 

 Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott (ha a tartály megtelt, a víz automatikusan folyik 
lefele az lefolyócsövön) 

 Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)  

 Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos 

 Ajánlott max. tetőfelület 50 m² 
 

GARANTIA Önműködő töltőszerkezet MINI – kis átmérőjű ereszcsatorna lefolyócsövekhez DN 50 - 60    ÚJ! 

            Cikkszám: szürke 503011               barna 503010                    

            Előnyei: 
 Automata töltőszerkezet szűrővel 

 Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. falevelek) 

 Csatlakoztatható DN 50 –DN 60 ejtőcsövekhez 

 Oldalsó kivezetés 25 mm (1”) tömlővel és csavaros csatlakozással 

 Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott (ha a tartály megtelt, a víz 
automatikusan folyik lefele az ereszcsatorna lefolyócsövön) 

 Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire  

 Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos 

 Ajánlott max. tetőfelület 50 m² 
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GARANTIA Önműködő töltőszerkezet túlfolyás elleni védelmi funkcióval De Luxe 
 

           Cikkszám: szürke 503015 barna 503014 

 
Előnyei: 

 Automata töltőszerkezet szűrővel 

 Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. falevelek) 

 Csatlakoztatható DN 70 - 100 ejtőcsövekhez 

 Oldalsó kivezetés 32 mm (5/4”) tömlővel és csavaros csatlakozással  

 Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott, megakadályozva az esővízgyűjtő túlcsordulását 

 Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)  

 Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos 

 Ajánlott max. tetőfelület 80 m² 

 
 
Ereszcsatorna szűrő SPEEDY – antracit DN 70-100   Cikkszám: 503041   

 
                                   Ajánlott max. tetőfelület 80 m² 

  Előnyei:   
 A szerelésnél nem kell az ereszcsatorna lefolyócsövet eltávolítani, elmetszeni 

 Az ereszcsatorna faltól való távolsága nem számít 

 Magában foglalja a szűrést és a túlfolyó funkciót 

 Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire 

 Komplett szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcsatorna ejtőcsőhöz  
      pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel 
 

 

Esőlopó RAPIDO  – antracit DN 70-100   Cikkszám: 503073      
   Ajánlott max. tetőfelület 80 m² 
Előnyei: 
 A szerelésnél nem kell az ereszcsatorna ejtőcsövet eltávolítani 

 Az ereszcsatorna faltól való távolsága nem számít 

 Magában foglalja a túlfolyó funkciót 

 Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire 

 Komplett szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcsatorna ejtőcsőhöz alkalmas,  
         pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel 

 

Esőlopó AVANTI  – antracit DN 70-100   Cikkszám: 503076         
                              Ajánlott max. tetőfelület 80 m² 
      Előnyei: 

 A szerelésnél nem kell az ereszcsatorna lefolyócsövet elmetszeni 

 Az ereszcsatorna faltól való távolsága nem számít 

 Magában foglalja a túlfolyó funkciót 

 Magában foglalja a koronafúrót és a tömítőgyűrűt is 

 
 
 

Ereszcsatorna szűrő Regendieb PRO  DN 70 -100 

 Cikkszám: 344202 – szürke 
                 344203 – barna 
 

Ajánlott max. tetőfelület akár 200 m²! 
 

 Új szűrőelv lényegesen nagyobb szűrőfelülettel 

 Kicsi karbantartási igény a továbbfejlesztett öntisztuló mechanizmusnak köszönhetően 

 Akár 200 m2 tetőfelület szűrésére elegendő 

 Karcsú kivitel, csak 16 mm távolság szükséges az ereszcsatorna lefolyócső és a ház fala 

között 

 70 | 80 | 100 mm átmérőjű ereszcsatorna lefolyócsövekhez alkalmas 

 Forgatható szűrőtest a rugalmas beszerelés megkönnyítésére 

 Megbízhatóan kiszűri a szennyeződéseket az esővízből 

 Tölti a tartályt, de megakadályozza a tartály túlcsordulását 

 Könnyen lezárható téli állásra, a kapcsoló elfordításával 

 



SZÖGLETES ERESZCSATORNÁKHOZ ajánlott szűrők, esőlopók 

Ereszcsatorna szűrő Quattro         Cikkszám: szürke 503060 beige 503062 

 Szögletes ereszcsatorna lefolyókhoz illeszkedő 
ereszcsatorna szűrő 

 A belsejében található szűrőbetét 
megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az 
esővízgyűjtő tartályba 

 Automatikusan feltölti az esővíz-tartályt, és 
megakadályozza a tartály túlfolyását 

 Könnyű átállás a nyári és a téli üzemmód között 

 Oldalsó kimenet 19 mm (3/4 ") 

 A csomag tartalmazza a QUATTRO ereszcsatorna szűrőt, egy rugalmas tömlőt és egy műanyag csatlakozót 

 Ajánlott tetőfelület max. 50 m² 
 

 

 

Ereszcsatorna szűrő Quattro twist,  bézs Cikkszám: 503052 

 

 A Quttro Twist ereszcsatorna szűrő mind szögletes, mind kerek ereszcsatorna ejtőcsövekhez alkalmas 

 A belsejében található szűrőbetét megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az esővízgyűjtő tartályba 

 Automatikusan feltölti az esővíz-tartályt, és megakadályozza a  tartály túlfolyását 

 Könnyű átállás a nyári és a téli üzemmód között 

 Oldalsó kimenet 25 mm (1 ") 

 A csomag tartalmazza a QUATTRO twist ereszcsatorna szűrőt, egy   
rugalmas tömlőt és egy műanyag csatlakozót 

 Könnyű átállás a nyári és a téli üzemmód között 

 Ajánlott max. tetőfelület 80 m² 
 

Méretei: 

 Magasság: 24,5 cm  

 Szélesség: 16 cm  

 Mélység: 20cm  

 

 

 

Esőlopó RAPIDO Quattro – antracit DN 70-100   Cikkszám: 503071    ÚJ! 

 

Ajánlott max. tetőfelület 50 m² 
 
 A szerelésnél nem kell az ereszcsatorna lefolyócsövet eltávolítani 

 Az ereszcsatorna lefolyócső faltól való távolsága nem számít 

 Magában foglalja a túlfolyó funkciót 

 Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire 

 Komplett szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcsatorna lefolyócsőhöz alkalmas,  
   pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel 
 

 

 

 

 

 


