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System EasyGam z wylewką montowaną w rewizji rury 110 mm, to bardzo wygodny i prosty sposób na łapanie 
wody deszczowej. Jej montaż jest niezwykle łatwy i szybki - wystarczy odkręcić zakrętkę, wyjąć sitko rewizji

i wsunąć do rewizji wylewkę. Rewizję należy zamontować na takiej wysokości by woda mogła wpadać do pod-
stawionego zbiornika. Podobnie szybki jest demontaż wylewki (np. przed zimą). Rozwiązanie jest bardzo 

wygodne, ponieważ po wyciągnięciu wylewki z rewizji, deszczówka bez zakłóceń odprowadzana jest
na zewnątrz całym przekrojem rury spustowej (nie występują przewężenia).

System EasyGam z wylewką przechwytuje prawie 100% wody deszczowej. To niewątpliwe jeden
z najwygodniejszych i najwydajniejszych sposobów gromadzenia wody deszczowej, dostępnych na rynku. 
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System EasyGam z łapaczem wody przeznaczony jest do przechwytywania wody deszczowej
z rury spustowej 90 mm i 110 mm. Posiada innowacyjną, prostą konstrukcję i działa w pełni

 automatycznie. Produkt pomaga gromadzić wodę deszczową bez zbędnych problemów.
W momencie napełnienia zbiornika nadmiar wody odprowadzany jest rurą spustową

do studzienki lub wylewki. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania rozwiązania jest montaż łapacza na odpowiedniej wysokości 
w stosunku do zbiornika. Łapacz EasyGam można zamontować zarówno do istniejącej rury spustowej, 
jak i w trakcie montażu nowego systemu rynnowego. Połączenie łapacza ze zbiornikiem wykonuje się 
przy pomocy elastycznego węża z uszczelką, którego oferujemy w dwóch długościach 0,5 m oraz 1 m. 

Łapacz wody EasyGam występuje w 3 najpopularniejszych kolorach 
– ciemnobrązowym, grafitowym i czarnym.  
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SYSTEM Z WYLEWKĄ

SYSTEM Z ŁAPACZEM WODY

AKCESORIA DODATKOWE

REWIZJA

ŁAPACZ WODY

KOREK ŁAPACZAZBIORNIK CANYON S

Kolor czarny. Cena za szt.

Wysokość 210 l - 1183 mm; 360 l - 1200 mm. Cena za szt.

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy. Cena za szt.

Łączy łapacz wody ze zbiornikiem. Cena za szt.

cena za szt.

Wysokość 1177 mm. Cena za szt.

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy, czarny, biały. 
Cena za szt.

cena za szt.

cena za szt.Posiada płaską ścianę tylną. Wysokość 1177 mm. 
Cena za szt.

rozmiar netto brutto

110 mm 36,78 45,24

rozmiar netto brutto

90/50 51,14 62,90

110/50 51,14 62,90

rozmiar netto brutto

- 8,45 10,39

rozmiar netto brutto

300 l 245,48 301,94

rozmiar netto brutto

110 mm 7,21 8,87

rozmiar netto brutto

0,5 m 19,03 23,41

1 m 36,33 44,69

rozmiar netto brutto

- 6,80 8,36

rozmiar netto brutto

310 l 254,31 312,80

WYLEWKA REWIZJI

WĄŻ ŁĄCZĄCY 
ø50 Z USZCZELKĄ

KRANIK (PP)

ZBIORNIK CANYON

ZBIORNIK RAINCAN 210L

ZBIORNIK AQUACAN 360L
/AQUACAN BABY 210L

rozmiar netto brutto

210 l 218,88 269,22

360 l 254,31 312,80

rozmiar netto brutto

210 l 152,92 188,09

Wysokość 23 cm. Cena za szt.

Zbironiki AQUACAN, CANYON S oraz 
CANYON posiadają w komplecie  
wyjmowaną doniczkę na kwiaty.

PODSTAWKA ZBIORNIKA
rozmiar netto brutto

- 36,37 44,74

kolor antracytowy

kolor antracytowy 
lub ceglasty

kolor transparentny 
z czarną spiralą

kolor grafitowy, ciemno 
brązowy lub czarny

kolor antracytowy

ceny podane w PLN

1414




