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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 
Zásobník na dažďovú vodu SLIM – 300-650 l 

Typ: 7746-7747 
 

 
(ilustračné foto) 
 

Technické parametre:  

  
 
 
 
 
 

 

Vlastnosti: 

- Vyrobené z odolného plastového materiálu polyetylénu (PE). 
- Materiál je odolný voči poveternostným vplyvom. 
- Vysoká odolnosť materiálu voči UV žiareniu s dlhou životnosťou. 
- Zásobník na dažďovú vodu v jednoduchom nadčasovom prevedení. 
- Výhodou zásobníka je uskladnenie vysokého objemu na malom priestore. 
- Nádrž je na bočnej strane vybavená kruhovým prelisom na vyvŕtanie diery pre prívod vody zo zvodu. 
- Nádrž je vybavená zátkou na bočnej strane v dolnej časti na vyprázdnenie nádoby. 
- Vybavené uzatvárateľným otvorom vhodnej časti s priemerom 180 mm na priamy prístup do nádrže. 
- Vybavené otvorom na inštaláciu kohútika (PE kohútik je súčasťou dodávky). 
 

Návod na použitie: 

- Návod zostavený výrobcom je vyobrazený na nasledujúcich stranách. 
 
 

 7746 7747 

Materiál Plast (PE) Plast (PE) 

Objem 300 l 650 l 

Hmotnosť 17 kg 17 kg 

Závit 19 mm ¾“ 19 mm ¾“ 

Rozmery (š x h x v) 580 x 370 x 1 820 mm 790 x 520 x 2 100 mm 
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UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD 
 

Vlastnosti 

V zimnom období nie je vhodné nechávať vodu vo vnútri výrobku. Môže dôjsť k zľadovateniu vody 
a následnému poškodeniu výrobku 
Výrobok je vyrobený z plastu a teda nedisponuje žiadnou protipožiarnou ochranou a jedná sa tak 
o výrobok horľavý. Neskladujte preto výrobok v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov (napr. 
otvorený oheň). 
 
 

Zimná údržba 

Zásobník musí byť kompletne vyprázdnený. 
Odpojte zásobník od prívodu z odkvapového zvodu. 
Kohútik nastavte do otvorenej polohy. 
V prípade použitia zberača prepnite na zimné obdobie. 
 
 

Inštalácia 
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