
Esővzgyűjtés

Tökéletes tartály az Ön igényeire szabva.
Esővízgyűjtő tartályok



Garantált 4rain minőség!

33
Kiváló minőségű német 
gyártású termékek. 

33
100%-ban 

újrahasznosított 
anyagokból készült

Erős és tartós

3  Időjárásálló anyagokból készült,
melyek magas UV elleni
védemet nyújtanak, ezzel is
biztosítva a termék hosszú
élettartamát kinti felhasználás
esetén

Könnyű összeszerelés

3Az esővízgyűjtők mindkét oldalára
felszerelhetők. A csomagban lévő 
csap könnyen csatlakoztatható a 
már meglévő 3/4"-es belső menetbe

Hasznos kiegészítők

3 Extra kényelmet és könnyedséget
biztosítanak a vásárló számára és
minden 4rain esővízgyűjtő
tartályhoz felhasználhatók

Gyermekbiztos

3Zárt tartály kialakítással vagy
gyermekbiztos fedéllel

3 Szélvédelem érdekében a
falhoz rögzítő szett a csomag
részét képezi

www.sunikft.hu 2

https://sunikft.hu/


www.sunikft.hu 3

https://sunikft.hu/


Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály
A modern választás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Könnyű csapi
csatlakoztatás 

Csomag tartalma:  Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály, grafitszürke · Műanyag csap · Szélvédelem · Beépített virágültető

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Grafitszürke
Cikkszám.

220 l (58 US gal.) 1200 mm (47.2") 580 mm (22.8") 400 mm (15.7") 295640

3 Esővízgyűjtő tartály beépített
virágültetővel

3 2 funckió: esővízgyűjtés és
dekoráció

3 A beépített virágültető 200mm
mélységgel rendelkezik
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Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály
A stílusos választás

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Cinkszürke
Cikkszám.

220 l (58 US gal.) 1200 mm (47.2 ") 580 mm (22.8") 400 mm (15.7") 295642

Könnyű csapi 
csatlakoztatás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Csomag tartalma:  Vaso 2in1 decor esővízgyűjtő tartály, cinkszürke · Műanyag csap · Szélvédelem · Beépített virágültető

3  Esővízgyűjtő tartály beépített
virágültetővel

3  2 funkció: esővízgyűjtés és
dekoráció

3 A beépített virágültető 200mm
mélységgel rendelkezik

3  3D dekoráció
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Slim fali esővízgyűjtő tartály
Elegáns fa mintázattal

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Sötétbarna
Cikkszám.

300 l (79 US gal.) 1820 mm (71.6") 580 mm (22.8") 370 mm (14.5") 211813

3  Elegáns, letisztult külsejű
esővízgyűjtő tartály stílusos fa
mintázattal

3  Magas tárolókapacitás, kis
helyigénnyel

3  ¾" -es belső menet az
egyszerű csapi
csatlakoztatáshoz

3  3D dekoráció

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Csomag tartalma: Slim fali esővízgyűjtő tartály, sötétbarna · Szélvédelem · Műanyag csap 
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Slim fali esővízgyűjtő tartály
Stílusos kő hatású

3  Elegáns, letisztult külsejű
esővízgyűjtő tartály, stílusos kő
hatású kivitelezéssel

3  Magas tárolókapacitás, kis
helyigénnyel

3  ¾" -es belső menet az
egyszerű csapi
csatlakoztatáshoz

3  3D dekoráció

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Homokbézs
Cikkszám.

Grafitszürke
Cikkszám.

300 l (79 US gal.) 1820 mm (71.6") 580 mm (22.8") 370 mm (14.5") 211812 211811

Csomag tartalma: Slim fali kőhatású esővízgyűjtő tartály, homokbézs vagy grafitszürke · Szélvédelem · Műanyag csap
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Madera esővízgyűjtő tartály
Modern fa mintázattal

3 Két ¾" -es csatlakozás a
vízkivételezéshez, továbbá
univerzális tömlőkészlet
csatlakoztatásához is alkalmas a
további vízkivételezés érdekében

3  Eltávolítható fedél víz
kivételezéshez, gyermekbiztos,
zárható

3  3D dekoráció

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Térfogat Magasság Szélesség Barna
Cikkszám.

220 l (58 US gal.) 930 mm (36.6") 570 mm (22.4") 295655

Csomag tartalma: Madera esővízgyűjtő tartály, barna · Műanyag csap · DN19/32 tömítéssel
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Realisztikus fa mintázatú külsővel

Vino esővízgyűjtő hordó

Térfogat Magasság ø max Barna
Cikkszám.

250 l (66 US gal.) 930 mm (36.6") 650 mm (25.6") 295630

400 l (105 US gal.) 1050 mm (41.3") 780 mm (30.7") 295631

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

250 l

400 l

Csomag tartalma: Vino esővízgyűjtő hordó, barna, a fedélt tartalmazza · Műanyag csap · DN19/32 tömítéssel

3  Esővízgyűjtő hordó realisztikus és
rusztikus fa mintázattal

3  Eltávolítható, gyermekbiztos fedél a
további vízkivételezés érdekében

3 Két ¾" -es csatlakozás a
vízkivételezéshez, továbbá
univerzális tömlőkészlet
csatlakoztatásához is alkalmas a
további vízkivételezés érdekében

3  3D dekoráció
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Fali terra esővízgyűjtő tartály
A kompakt megoldás

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Homokbézs
Cikkszám.

275 l (72.5 US gal.) 1050 mm (41.3") 800 mm (31.5") 400 mm (15.75") 295600

Csomag tartalma: Fali terra esővízgyűjtő tartály, homokbézs · Műanyag csap · DN19/32 tömítéssel

3  Egyszerű, kompakt dekoratív
esővízgyűjtő tartály divatós
kőburkolattal, amely tökéletesen illik
a legtöbb ház falához

3 Magas tároló kapacitás, kis
helyigény

3  ¾" -es belső menet a könnyű csapi
csatlakoztatáshoz

3  3D dekoráció
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Arondo esővízgyűjtő tartály
Stílusos kő hatású mintázat

3  Modern, kompakt és praktikus
esővízgyűjtő tartály, élethű kő
hatású mintázattal

3 Eltávolítható, gyermekbiztos
fedél a további vízkivételezés
érdekében

3  3D dekoráció

Könnyű csapi
csatlakoztatás

Térfogat Magasság Szélesség Grafitszürke
Cikkszám.

250 l (66 US gal.) 930 mm (36.6") 600 mm (23.6") 295650

400 l (105.66 US gal.) 1040 mm (31.1") 790 mm (40.9“) 295651

Csomag tartalma: Arondo esővízgyűjtő tartály, grafitszürke, a fedélt tartalmazza · Műanyag csap 

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

250 l

400 l
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Termék Térfogat Magasság Szélesség Mélység Homokbézs
Cikkszám.

 Classic fali tartály 300 l (79 US gal.) 1800 mm (70.9") 600 mm (23.6") 400 mm (15.75") 295605

 Classic fali tartály 650 l (171.5 US gal.) 1920 mm (75.6") 800 mm (31.5") 600 mm (23.6") 295606

Basic fali tartály 300 l (79 US gal.) 2100 mm (82.7") 420 mm (16.5") 400 mm (15.75") 295611

3  Elegáns, stílusos,
hosszúkás esővízgyűjtő
tartály

3  Magas tárolókapacitás,
kis helyigény

3  ¾" -es belső menet a
könnyű csapi
csatlakoztatáshoz

Classic fali esővízgyűjtő tartály
Az időtálló választás

Csomag tartalma: Classic fali esővízgyűjtő tartály, homokbézs · Műanyag csap · Szélvédelem

Könnyű csapi
összeszerelés

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

300 l
Classic 650 l

Classic 300 l
Basic
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Slim fali esővízgyűjtő tartály
A slim választás

300 l

650 l

Térfogat Magasság Szélesség Mélység Homokbézs
Cikkszám.

Sötétzöld
Cikkszám.

300 l (79 US gal.) 1820 mm (71.6") 580 mm (22.8") 370 mm (14.5") 211801 211802

650 l (171.5 US gal.) 2100 mm (82.7") 790 mm (31") 520 mm (20.5") 211803 211804

Könnyű csapi
összeszerelés

Csomag tartalma: Slim fali esővízgyűjtő tartály, homokbézs vagy sötétzöld · Műanyag csap · Szélvédelem

Esővízlopó: Rapido 
(14.oldal)

3 Fali esővízgyűjtő tartály stílusos,
formás megjelenésben,
elképesztő felületi
részletkidolgozottsággal

3 Magas tárolókapacitás, kis
helyigény

3 ¾" -es belső menet a könnyű
csapi csatlakoztatáshoz
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Esővízlopók
Speedy, Rapido és Avanti

Cikkszám. 503040

• Speedy esővízlopó
• Koronafúrófej
• Csatlakoztató tömítés
• Tömlő 400 mm

3 Szűrő betéttel
3 Nyári és téli alkalmazásra

Cikkszám. 503075

 esővízlopó
 Csomag tartalma: 

• Avanti esővízlopó
• Koronafúrófej
• Csatlakoztató tömítés
• Tömlő 400 mm

3 Praktikus megoldás

Cikkszám. 503070

 esővízlopó
 Csomag tartalma: 

• Rapido esővízlopó
• Koronafúrófej
• Csatlakoztató tömítés
• Tömlő 400 mm

3 Nyári és téli alkalmazásra

Egyszerű és gyors telepítés

3  Nem szükséges elvágni az
ereszcsatornát a telepítéshez

3  A fal és az ereszcsatorna közti
távolság elhanyagolható

3  Minden 70 – 100 mm-es
ereszcsatornához illeszkedik

3 Koronafúrófej, csatlakoztató
tömítés és rugalmas 400mm-
es tömlő a csomag tartalma

3 Túlfolyásgátló funkció

3 Maximum tetőfelület: 80 m²

Az összeszerelés

bajnoka

5 percen belül összeszerelhető

Fúrás Csatlakoztatás Kész

European

patent
²˜°°°˛˝

Szűrő

betétte
l

Speedy, Rapido és Avanti

Speedy     esővízlopó
Csomag tartalma: 

www.sunikft.hu 14

https://sunikft.hu/


www.sunikft.hu 15

Kiegészítők
Föld feletti esővízgyűjtő tartályokhoz

Cikkszám. 295905

Szürke Cikkszám. 220019

Csatlakozó 25 mm (1")
• 2 tartály csatlakoztatható

egymáshoz a segítségével

Csomag tartalma: 
• 2 tömítés
• Csatlakozócső
• Koronafúrófej

Töltő szerkezet
De Luxe, szürke
•  Ereszcsatorna méretek:
70/80/100mm (2.8 | 3 | 4")
• Esővízgyűjtő tartály csatlakozás:
32 mm (1 ¼")

Csomag tartalma: 
• De Luxe töltőszerkezet
• Tömlő csatlakoztató
• Csavarcsatlakozás

Cikkszám. 503015

Flex-Comfort Összekötő szett
Extra-hosszú és rendkívül flexibilis 
összekötő szett, 400 mm (16") -es 
tömlővel. Használható a következő 
termékekkel is: Re-gendieb és 
Regendieb Pro.

Barna Cikkszám. 220020

Csomag tartalma: 
Rugalmas 400 mm (16") tömlő, 
koronafúrófej és tömlő csatlakoztató;
2 x csatlakozó véggel, tömítőgyűrűvel 
és rászorító bilinccsel.

Univerzális tömlő szett ¾"
• A tartályból való víz kivételhez, víz

elvezetéshez tökéletes megoldás
•  Vízszint kijelzés beállítása
•  Bármely tartályhoz használható

Csomag tartalma:
• 2.15 m (84.5") flexibilis tömlő
• Műanyag csap
• Fúrókészlet
• Telepítési kiegészítők

Cikkszám. 220015

 Quattro 
Csomag tartalma: 
• Rapido Quattro esővízlopó
• Koronafúrófej
• Tömlő csatlakoztató
• Tartályhoz szükséges tömítés

3 A fal és az ereszcsatorna közti
távolság elhanyagolható

3  Túlfolyásgátló funkcióval

Cikkszám. 503071
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Esővízgyűjtő 
rendszereinkkel 
kapcsolatos további 
információk az 
"Esővízgyűjtő 
rendszerek" 
katalógusunkban 
találhatók.

Esővízgyűjtő rendszerek

www.sunikft.hu
SUNI KFT.

1103 Budapest,
Noszlopy utca 2.

E-mail:
info@suni-kft.hu

Tel.:
+36 1 433 3318
+36 1 433 3319

Web:
www.sunikft.hu
www.esoviz.net 

Kérjük vegyek figyelembe:

A jelen prospektusban megadott információk tájékoztató 
jellegűek, a változás és hiba jogát fenntartjuk.  

A prospektusban található képi anyagokon található színek a 
valóságtól kis mértékben eltérhetnek.

A termékeket a mellékelt összeszerelési útmutató alapján kell 
összeszerelni, hogy a garancia érvényesüljön. Az összeszerelési 
útmutató letölthető a www.sunikft.hu oldalról, vagy előre kérhető 
telefonon vagy e-mailben.

Minden ajánlat, szállítás és szolgáltatás a mindenkori ÁSZF 
alapján történik, amit kérésre természetesen továbbítunk Önnek 
e-mailen keresztül.

https://sunikft.hu/
https://sunikft.hu/
https://www.esoviz.net/



