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  Tillverkad i Tyskland 

  100 % återvinningsbara

  barnsäkra

  ¾″ gängad  
 mässingsanslutning* 

  UV- och väderbeständig

ANVÄNDNING AV DRICKS-
VATTEN 
Med regnvatten för bevattning i trädgården kan man spara dyrt dricksvatten. 
Även växterna tycker särskilt mycket om regnvatten eftersom det är mjukare 
och har mindre kalk än dricksvatten. Vad kan alltså vara bättre än att samla 
regnvatten och använda det för bevattning på torra dagar? På detta sätt 
kommer din trädgård att blomstra medan vattenkranen förblir stängd.

För din trädgårdsmiljö finns det eleganta och dekorativa designregntunnor 
och vattenutkastare att välja mellan. En mängd former, färger och storlekar – 
från 150 till 500 liter. Dessutom kan man plantera på vissa regntunnor.

Alla regntunnor och vattenutkastare är särskilt väderbeständiga och robusta. 
De tillverkas i Tyskland och är 100 % återvinningsbara.

*Avloppskran se valfritt tillbehör

SPARA DRICKS-
VATTEN MED MIT 



4

Kran för regntunnor se valfritt tillbehör

STILFULLA OCH FORMSKÖNA  
REGNTUNNOR

Modena

S. 6

Rainbowl Rainbowl Flower

S. 8 S. 10

Barrique Burgund Little Tree Evergreen

Evergreen Lite Norway Rustico

S. 12 S. 12 S. 14 S. 16

S. 16 S. 18 S. 20

Från tidlös eller mediterran till modern och rustik stil

kopplings-
bar

lämplig för vattenkanna 
tack vare löstagbart lock

integrerat  
planteringsfack

valfritt  
planteringsfack

löstagbart  
lock
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Novara Helena Alana Trentino Noblesse Concrete

Arcado Maurano Multitank

S. 22 S. 24 S. 26 S. 28 S. 30 S. 32

S. 34 S. 36 S. 38

KOMFORTABLA  
VATTENUTKASTARE S. 40-43

Premium Forest Romana Poller Natura
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I stil med en ytterkruka

Översikt över produktens egenskaper
• Det övre området kan fyllas med grus 
• Med integrerad filterkorg
• Kan fyllas uppifrån med klassisk regnlucka  

eller från sidan med regnuppsamlare  
se valfritt tillbehör sidan 47

• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran

Färg H [cm] B/D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

taupe 102,2 57,5–29,9 200 L PE 9000960

betonggrå 102,2 57,5–29,9 200 L PE 9000970

svart granit 102,2 57,5–29,9 200 L PE 9000900

REGNTUNNA 
MODENA

• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)
• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Modena 200 L, färg svart granit

taupe

Modena 200 L, färg taupe

svart granit
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betonggrå

Modena 200 L, färg betonggrå



8

Stilfull och elegant

Översikt över produktens egenskaper
• Barnsäkert lock 
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar 
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

taupe 110 60–40 210 L PE 9000872

betonggrå 110 60–40 210 L PE 9000876

antracit 110 60–40 210 L PE 9000870

REGNTUNNA
RAINBOWL

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning 

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

betonggrå

Rainbowl 210 L, färg betonggråRainbowl 210 L, färg antracit

antracit
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Rainbowl 210 L, färg taupe

taupe
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Stilfull och individuell

Översikt över produktens egenskaper
• Fast integrerat planteringsfack 
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

taupe 110 60–40 150 L PE 9000896

betonggrå 110 60–40 150 L PE 9000898

antracit 110 60–40 150 L PE 9000890

REGNTUNNA
RAINBOWL  
FLOWER

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Rainbowl Flower 150 L, färg taupeRainbowl Flower 150 L, färg antracit

antracit taupe
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Rainbowl Flower 150 L, färg betonggrå

betonggrå
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I naturlig struktur som ett träfat

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 

Artikel H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

Barrique 105 60 250 L PE 9000680

Burgund 118 78 500 L PE 9000710

REGNTUNNA
BARRIQUE
BURGUND

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Burgund 500 L, färg mörkbrun

mörkbrun

Barrique 250 L, färg mörkbrun

mörkbrun
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Barrique 250 L, färg mörkbrun

AUTENTISK  
YTA
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Nästan omöjlig att skilja från originalet

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland 
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 

REGNTUNNA 
LITTLE TREE

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

mörkbrun

Little Tree 250 L, färg mörkbrunLittle Tree 250 L, färg mörkbrun

Färg H [cm] B/D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

mörkbrun 105 58   – 77 250 L PE 9000730
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Little Tree 250 L, färg mörkbrun

AUTENTISK  
YTA
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Nästan omöjlig att skilja från originalet

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar 
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 

Artikel H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

Evergreen 120 70 – 78 475 L PE 9000580

Evergreen Lite 120 48–78 300 L PE 9000660

REGNTUNNA
EVERGREEN  
EVERGREEN LITE

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade 
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Evergreen Lite 300 L, färg mörkbrun

mörkbrun

Evergreen 475 L, färg mörkbrun

mörkbrun

rund form
halvrund  

form
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Evergreen 475 L, färg mörkbrun

AUTENTISK  
YTA
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Rustikt träutseende

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

Färg H [cm] B [cm] D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikel- 
nummer

mörkbrun 130 60 40 230 L PE 9000382

REGNTUNNA
NORWAY

• UV- och väderbeständig 
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

mörkbrun

Extra stabilitet tack vare förstärkning  
på insidanNorway 230 L, färg mörkbrun
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Norway 230 L, färg mörkbrun

AUTENTISK  
YTA
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Rustik och traditionell

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand 
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kan fyllas uppifrån med klassisk regnlucka 

eller från sidan med regnuppsamlare  
se valfritt tillbehör sidan 47

REGNTUNNA
RUSTICO

• Kopplingsbar 
• Tillverkad i Tyskland 
• UV- och väderbeständig
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

mörkbrun

Rustico 275 L, färg mörkbrunRustico 275 L, färg mörkbrun

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

mörkbrun 100 78 – 54 275 L PE 9000720
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Rustico 275 L, färg mörkbrun

AUTENTISK  
YTA
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Uttänkt och praktisk

Översikt över produktens egenskaper
• Modern design med tvärräfflor 
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

taupe 117 57 280 L PE 9000140

betonggrå 117 57 280 L PE 9000150

antracit 117 57 280 L PE 9000130

REGNTUNNA
NOVARA

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod 
• Alla avloppsöppningar är förborrade 
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess 

Novara 280 L, färg taupe

antracit

Novara 280 L, färg antracit

taupe



23

arves.eco

Novara 280 L, färg betonggrå

betonggrå
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En behållare, två vyer

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Två olika utföranden
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland 
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 

REGNTUNNA
HELENA

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning 

före frostperiod 
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

terrakotta

Helena 300 L, färg terrakotta
grov antik

Helena 300 L, färg terrakotta
slät yta

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

terrakotta 120 78–45 300 L PE 9000670
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Helena 300 L, färg terrakotta

AUTENTISK  
YTA
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Enkel och modern

Översikt över produktens egenskaper
• Fast integrerat planteringsfack 
• Enastående vertikal vågig design
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

taupe 116 54,5–40,5 160 L PE 9000857

betonggrå 116 54,5–40,5 160 L PE 9000862

antracit 116 54,5–40,5 160 L PE 9000855

REGNTUNNA
ALANA

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

betonggrå

Alana 160 L, färg betonggråAlana 160 L, färg antracit

antracit
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Alana 160 L, färg taupe

taupe
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Med sydlig atmosfär

Översikt över produktens egenskaper
• Varje behållare är ett original 
• Ytan bearbetas för hand
• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kan fyllas uppifrån med klassisk regnlucka  

eller från sidan med regnuppsamlare  
se valfritt tillbehör sidan 47

REGNTUNNA
TRENTINO

• Kopplingsbar 
• Tillverkad i Tyskland 
• UV- och väderbeständig
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

terrakotta

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikelnummer

terrakotta 100 78 – 54 275 L PE 9000700

Trentino 275 L, färg terrakottaTrentino 275 L, färg terrakotta
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Trentino 275 L, färg terrakotta
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Elegant och tidlös

Översikt över produktens egenskaper
• Planteringsbar som tillval 

(planteringskrukor av plast ingår i leveransen)
• Barnsäkert lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51

Färg H [cm] B [cm] D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikel- 
nummer

granit 105 79 41 275 L PE 9000350

svart granit 105 79 41 275 L PE 9000357

REGNTUNNA
NOBLESSE

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod 
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Noblesse 275 L, färg svart granit

svart granit

Noblesse 275 L, färg svart granit
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Noblesse 275 L, färg granit

granit
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En behållare, två vyer

Översikt över produktens egenskaper
• Två olika utföranden 
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland 
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)
• UV- och väderbeständig

REGNTUNNA
CONCRETE

• Avloppsöppning för fullständig tömning  
före frostperiod

• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

betonggrå

Färg H [cm] B [cm] D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikel- 
nummer

betonggrå 105 80 30 200 L PE 9000770

Concrete 200 L, färg betonggrå
fina linjer

Concrete 200 L, färg betonggrå
grova räfflor
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Concrete 200 L, färg betonggrå
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I detaljtrogen naturstensdesign

Översikt över produktens egenskaper
• Planteringsbar som tillval  

(planteringsfack kan utföras i efterhand i locket;  
planteringskruka i plast ingår i leveransen) 

• Barnsäkert lock
• Lämplig för vattenkanna tack vare löstagbart lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51 

REGNTUNNA
ARCADO

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig 
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod 
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Arcado 360 L, färg sandsten

granit 230 l

granit 360 l

granit 460 l

sandsten 230 l

sandsten 360 l

sandsten 460 l

Arcado 230 L, färg granit

Färg H [cm] Ø [cm] Påfyllningsmängd Material Artikelnummer
granit 105 60 230 L PE 9000630
sandsten 105 60 230 L PE 9000635
svart granit 105 60 230 L PE 9000637
granit 165 60 360 L PE 9000650
sandsten 165 60 360 L PE 9000655
svart granit 165 60 360 L PE 9000657
granit 200 60 460 L PE 9000640
sandsten 200 60 460 L PE 9000645
svart granit 200 60 460 L PE 9000647
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Arcado 460 L, färg svart granit

svart granit 230 l svart granit 360 l svart granit 460 l

AUTENTISK  
YTA
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I detaljtrogen naturstensdesign

Översikt över produktens egenskaper
• Planteringsbar som tillval  

(planteringsfack kan utföras i efterhand i locket;  
planteringskruka i plast ingår i leveransen) 

• Barnsäkert lock
• Kopplingsbar
• Tillverkad i Tyskland  
• ¾″ gängad mässingsanslutning för vattenkran
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51

REGNTUNNA 
MAURANO

• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  
under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

• UV- och väderbeständig
• Avloppsöppning för fullständig tömning  

före frostperiod
• Alla avloppsöppningar är förborrade
• Tillverkad i en spänningsfri rotationsprocess

Maurano 300 L, färg granit

sandsten

Maurano 300 L, färg sandsten

granit

Färg H [cm] B [cm] D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikel- 
nummer

granit 118 80 40 300 L PE 9000370

sandsten 118 80 40 300 L PE 9000375

svart granit 118 80 40 300 L PE 9000377
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svart granit

Maurano 300 L, färg svart granit

AUTENTISK  
YTA
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En behållare, två dekorer

Översikt över produktens egenskaper
• Två olika utföranden
• Kopplingsbar 
• Tillverkad i Tyskland  
• UV- och väderbeständig
• Kran se valfritt tillbehör sidan 51
• En normal 10 liters vattenkanna kan placeras  

under kranen (Avstånd från mark, ca. 30 cm)

Färg H [cm] B [cm] D [cm] Påfyllnings-
mängd

Material Artikel- 
nummer

antracit 105 79 38 250 L HDPE 9000750

grå 105 79 38 250 L HDPE 9000755

REGNTUNNA
MULTITANK

Multitank 250 L, färg antracit 
med rem- och skifferdesign 

grå antracit

Multitank 250 L, färg grå  
med natursten- och granitdesign
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Multitank 250 L, färg antracit med remdesign
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Mångsidig och elegant

Översikt över produktens egenskaper
• Mångsidigt vattenuttag 
• Med förvaring till vattenkanna och slanghållare 
• Integrerad vattenkran av krom
• Tillverkad i Tyskland  
• UV- och väderbeständig

VATTEN- 
UTKASTARE  
PREMIUM

Bekväm påfyllning av vattenkannan 

svart granit

Med praktisk slanghållare

Vattenkanna och slang ingår inte i leveransen

Färg H [cm] Pelare Ø [cm] Bottenplatta Ø [cm] Material Artikelnummer
svart granit 103 12 23 PE 9000460
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Premium, färg svart granit
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Komfortabel och stilfull

Översikt över produktens egenskaper
• Integrerad vattenkran av krom  

eller mässing, beroende på utförande 
• Tillverkad i Tyskland  
• UV- och väderbeständig 

VATTEN- 
UTKASTARE

Romana ¾″ 
färg granit

Forest ½″ 
färg mörkbrun

Poller ½″ 
färg svart granit

Artikel Färg H/B/D [cm] Bottenplatta [cm] Material Artikelnummer
Forest mörkbrun 100 / 9 /14 26 x 20 PE 9000440
Romana granit 110 / 16 /16 26 x 26 PE 9000450
Romana svart granit 110 / 16 /16 26 x 26 PE 9000457
Poller granit 90 / 12 /12 24 x 24 PE 9000400
Poller svart granit 90 / 12 /12 24 x 24 PE 9000427
Natura granit 98 / 12 /12 24 x 24 PE 9000430
Natura svart granit 98 / 12 /12 24 x 24 PE 9000437

mörk 
brun

granit svart  
granit

granit svart  
granit
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svart granit

Natura ½″, färg svart granit

AUTENTISK  
YTA

granit
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PRAKTISKA OCH  
MENINGSFULLA TILLBEHÖR

Stuprörsfilter (se sidan 46/48/49) 
Regnuppsamlare med integrerat filter i olika utföranden  
för klart och rent vatten, med integrerat överfyllnadsskydd  
(beroende på utförande).

Regnuppsamlare  
standard

Regnuppsamlare  
med kran

Regnuppsamlare  
Inox

Regnuppsamlare (se sidan 47)
För enkel montering, utan kapning av stupröret.

EasyFix EasyFix Comfort

Kopplingssatser (se sidan 50)
För anslutning av stuprörsfilter eller regnuppsamlare  
och regntunna, inkl. handborr för intagsöppning.

Kopplingssats 25 mm Kopplingssats 32 mm

Kranar (se sidan 51)
Enkelt uttag av regnvatten.  
Gänganslutningar har till största delen integrerats  
i regntunnan.

Plastkran
inkl. handborr

Kromkran
inkl. gängtejp

Mässingskran
inkl. gängtejp

Uttagsset
med slang
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För att du ska kunna njuta av din regntunna en längre tid bör 
du endast använda originaltillbehör. Dessa delar har utveck-
lats och anpassats för våra regntunnor – men kan också  
användas för nästan alla andra förekommande tunnor.

För vattenintaget rekommenderar vi regnuppsamlaren 
Inox eller regnuppsamlaren med kran (sidan 46/49). Våra 
regnuppsamlare EasyFix och EasyFix Comfort erbjuder en 
snabb och enkel installation. För anslutning till regntunnan 
rekommenderar vi kopplingssatsen 32 mm (sidan 50).

Kopplingssatser (se sidan 50) 
För anslutning av flera behållare, inkl. handborr

Kopplingssats  
25 mm

Kopplingssats  
32 mm

Kopplingssats  
52 mm

Genomföring med
handborr

Hålsågsats  
med tätningar

ytterligare tillbehör (se sidan 50/51) 
för individuella användningar

Rörböj
1 ¼″ 

Barnsäkert lock 
i olika utföranden antingen som bajonettlås lås (sätt på locket 
och vrid) eller med skruv av rostfritt stål

ENKEL  
MONTERING
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REGNUPPSAMLARE
INOX

Färg brun

grå

Färg grå

Färg Ø [mm] Artikelnummer
grå 68 till 100 2000820

brun 68 till 100 2000810

brun

1. Regnvatten leds via en styryta på filterpatronen

2. Smuts spolas ner i avloppsnätet förbi  
 filterpatronens sida

3. Renat vatten rinner in i regnvattenbehållaren  
 via anslutningsstutsen

1

2

3

Översikt över produktens egenskaper
• Inbyggnad i stuprör med en diameter  

från 68–100 mm möjlig
• Filter är lämpliga för takytor upp till 70 m²
• Samlar och filtrerar regnvatten för stora  

och små regntunnor
• Utfiltrerad smuts spolas in i avloppsnätet  

tillsammans med regnvatten 
• Med överfyllnadsskydd genom backspärr

• Reglering av vattenintaget via grönt vridhandtag  
(sommar-/vinterdrift)

• Ett finfilter av rostfritt stål har integrerats i det gröna  
vridhandtaget

• Maskvidden på 1,0 x 1,0 mm tillåter användning  
av det filtrerade vattnet även i hushållet

• Enkel installation och okomplicerat underhåll
• Anslutning till regntunnan med kopplingssatsen 

32 mm möjlig
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REGNUPPSAMLARE
EASYFIX  
EASYFIX COMFORT

EasyFix ComfortEasyFix

Färg Ø [mm] Artikelnummer
antracit 80 till 100 2000410

Färg Ø [mm] Artikelnummer
antracit 80 till 100 2000420

Genomföring 1″ med tätning 
32 mm och hålsåg

Två genomföringar 1″ med tätning 32 mm,  
låsmutter, handborr,  
25 cm slang och hålsåg

• Inklusive hålsåg, anslutnings- 
hylsa 32 mm och tätning

• Lämpliga för takytor  
upp till 35 m²

Översikt över produktens egenskaper
• Stupröret behöver inte kapas
• Fyller regntunnan automatiskt och förhindrar att 

den rinner över
• Valfritt väggavstånd för stupröret
• Nästan fullständig beklädnad för stupröret  

(mycket hög vattenkapacitet)
• Enkel och snabb montering
• Lämplig för stuprör från 80 till 100 mm
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REGNUPPSAMLARE
STANDARD

Översikt över produktens egenskaper
• Passar för stuprör Ø 68 mm till Ø 100 mm 
• Passar för fyrkantiga stuprör med 60 x 60 mm
• Lämplig för takytor upp till 50 m²
• Anslutningsstuts Ø 32 mm

• Regnuppsamlare med grovfilter
• Anslutning till regntunnan med  

kopplingssatsen 32 mm möjlig

Färg brun

grå

Färg grå

Färg Ø [mm] Artikelnummer
grå 68 till 100 2000140

brun 68 till 100 2000130

brun
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REGNUPPSAMLARE
MED KRAN

Översikt över produktens egenskaper
• Passar för stuprör Ø 68 mm till Ø 100 mm 
• Passar för fyrkantiga stuprör med 60 x 60 mm
• Lämplig för takytor upp till 50 m²
• Anslutningsstuts Ø 32 mm
• Regnuppsamlare med grovfilter med avstängningskran

• Genomströmningsmängden kan regleras  
(sommar-/vinterdrift)

• Anslutning till regntunnan med  
kopplingssatsen 32 mm möjlig

Färg brun

grå

Färg grå

Färg Ø [mm] Artikelnummer
grå 68 till 100 2000120

brun 68 till 100 2000110

brun
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REKOMMEN- 
DERADE
TILLBEHÖR

Kopplingssatser
Ø 25 mm, Ø 32 mm

• För anslutning av regnuppsamlare  
och regntunna

• Inklusive handborr för öppning  
av regntunnans intag

	 25 cm flexibel slang Ø 25 mm med  
tankgenomföring ¾″ och handborr 25 mm

	 25 cm flexibel slang Ø 32 mm med  
tankgenomföring 1″ och handborr 32 mm

Mått Ø 
[mm]

Artikel-
nummer

25 9000125

32 9000128

Ø 32 mmØ 25 mm

Kopplingssatser
Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 52 mm

• För anslutning av två regntunnor
• Inklusive handborr för öppning  

av regntunnans intag

	 25 cm flexibel slang Ø 25 mm med två  
tankgenomföringar ¾″ och handborr 25 mm

	 25 cm flexibel slang Ø 32 mm med två  
tankgenomföringar 1″ och handborr 32 mm

	 25 cm flexibel slang Ø 52 mm med två  
tankgenomföringar 2″ och handborr 52 mm

Mått Ø 
[mm]

Artikel-
nummer

25 9000326

32 9000123

52 9000329

Ø 32 mmØ 25 mm

Ø 52 mm

Slanganslutning

Slanganslutning 1″ x 32 mm 

• Med tätning, låsmutter  
och handborr

Mått Ø 
[mm]

Artikel-
nummer

32 9000120
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Kranar

Plastkranar

• Med tätning, låsmutter,  
¾″ yttre gänga och handborr

Mått [″] Artikel-
nummer

¾ 9000110

ytterligare tillbehör

Rörböj

• Med slanganslutning 
och låsmutter 1 ¼″

Hålsågsats med tätningar

• För att skapa förbindelser och anslutningar  
till regntunnor av plast

• Inklusive två tätningar Ø 50 mm och Ø 32 mm  
för anslutning av stuprörsfilter

Mått Ø 
[mm]

Artikel-
nummer

32 / 50 9000276

Kran krom/mässing

• Med ¾″ yttre gänga passande till  
anslutningen till regntunnan  
inklusive gängtejp

mässing

Färg Mått [″] Artikel-
nummer

krom ¾ 9000175

mässing ¾ 9000176

krom

Utkastare med slang

• Med ¾″ anslutning för regntunnor
• Med avstängningsventil och 2 m genomskinlig 

slang
• Med det medföljande clipset kan slangen  

användas som vattennivåindikator för regntunnan 

Mått [″] Artikel-
nummer

1 ¼ 9000331

Mått [″] Artikel-
nummer

¾ 9000278



Rådgivning: 
Måndag – fredag klockan 8.00 till 17.00 
010 206 43 30

Med vänliga hälsningar

PT Water and Environment GmbH
Johannefredsgatan 4
431 53 Mölndal  
SVERIGE
T. +46 10 2064330
info.ptwe.se@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.se 

www.arves.eco

https://www.premiertechaqua.com/sv-se/kontakt



