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98% pitné vody nahradíme dešťovou vodou
Průměrná denní spotřeba vody na osobu (130 L)

mytí auta
3 litry
vaření / pití
3 litry
umývání
7 litrů

jiné čištění
8 litrů
zalévání zahrady
10 litrů
praní prádla
14 litrů

koupání /
sprchování
45 litrů

Splachování
WC
40 litrů

Dešťovou vodu lze používat na veškeré práce v domácnosti s
výjimkou pití a přípravy jídla. Podle výpočtů se ukázalo, že se
v domácnosti k jídlu a pití spotřebují pouhá 2 % pitné vody,
na vše ostatní můžeme používat dešťovou vodu. Dešťovou
vodu může používat na zalévání zahrady, praní prádla, mytí
aut, umývání nádobí, splachování WC...

ROTO slovinský výrobce
s více než 40letou tradicí
ROTO je slovinský výrobce plastových výrobků s 40letou
tradicí. Mateřská společnost sídlí ve Slovinsku a výrobní
závody má také v Chorvatsku, Srbsku a Makedonii. Ve
skupině ROTO je přes 350 zaměstnanců.
Skupina ROTO provádí všechny fáze podnikového procesu
od vývoje výrobku, výroby, marketingu až po prodej,
distribuci a poprodejní služby. Ve vývojovém centru
zaměstnává 20 technických odborníků, kteří nové výrobky
vyprojektují, připraví příslušné materiály, vyrobí prototypy
a nástroje. V průměru vyrobí 2 nové výrobky týdně.
ROTO vyrábí plastové výrobky za použití 5 výrobních
technologií (rotační a vakuové tváření, foukání, navíjení a
vstřikování).
Používá více než 20 různých materiálů podle charakteristik
produktu a technologie zpracování. Přidané hodnoty
výrobků dosahuje také integrací komponent. Tak
zákazníkovi neposkytne pouze kus umělé hmoty, ale
komplexní řešení.
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Výroba je řízena počítačem a automatizována a
organizována v souladu s normami kvality ISO 9001 a
enviromentální normou ISO 14001. Odpadový materiál
se 100% RECYKLUJE a používá k výrobě méně náročných
výrobků.
Marketing je uspořádán po produktových manažerech.
Roto vyváží do 52 zemí prostřednictvím distributorů po
celém světě. Více než 70 % výrobků vyváží do zemí EU,
USA a Afriky.
Roto vyrobí přes 4000 různých výrobků. Společnost
si nechala certifikovat a patentovat řadu inovativních
výrobků.
Obdržela mnoho mezinárodních uznání, jako například:
• Pomursko-podrávská Gazela,
• uznání za dosažení mimořádných ekonomických
výsledků a znak kvality ve stavebnictví,
• ocenění za nejinovativnější výrobky Hospodářské
komory Slovinska.
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Výhody sběru dešťové vody
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ZÁSOBA VODY
umožňuje vlastní zásobu vody a tím zalévání
v obdobích sucha, kdy je používání vody z
vodovodní sítě zakázáno.

MĚKKÁ VODA
dešťová voda je měkká, jelikož neobsahuje vodní
kámen a je proto velmi vhodná k praní prádla.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Za pomoci jímek snižujeme spotřebu vody z vodovodu
a tak UŠETŘÍME při výdajích za místní poplatky (za
pomoci jímek na dešťovou vodou snižujeme spotřebu
vody z vodovodu, což následně znamená nižší výdaje za
místní poplatek...).

DEŠŤOVÁ VODA LEPŠÍ NA ZALÉVÁNÍ
dešťová voda neobsahuje chlor, je proto vhodnější
pro zalévání květin a zahradních plodin.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sběrem dešťové vody přispíváme k ochraně životního
prostředí, poněvadž se snižuje spotřeba pitné vody.
Zlepšíme vlastní zásobování vodou a snížíme závislost
na vodovodu. Vhodné především pro domácnosti,
které nemají vlastní vodovod.

www.rototech.cz
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5 kroků k efektivnímu zásobování vodou
1 vybereme zdroj vody
2 určíme účel použití
3 vybereme velikost a typ nádrží
4 vybereme příslušenství
5 určíme prostor pro instalaci

Proč jímka na dešťovou vodu ROTO?

SLOVINSKÝ
VÝROBCE

150 m2

200 m2

DODÁNÍ AŽ
DO DOMU

INSTALACE NA
KLÍČ

DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

VYNIKAJÍCÍ
KVALITA

250 m2

www.rototech.cz

JA
PI
KO

KO

PI

JA

JA

certifikát
pro pitnou
vodu

JA

12000 L

JEDNODUCHÁ
INSTALACE

PI

8000 L

100 m2

KO

5000 L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLÉ
DODÁNÍ

PLOCHA
STŘECHY

3000 L

24HODINOVÝ
SERVIS

40 LET TRADICIJE
ZANESLJIVOST IN
ZAUPANJE

nádrže na
pitnou vodu

PI

nádrže na
pramenitou vodu

KO

jímky
na dešťovou
vodu

nádrže od 25.000 L do 50.000 L pro osazení do země

nádrže od 500 L do 20.000 L pro osazení do země

500 L
kód

rozměry (d x š x v)

710006225 1090x860 x 1170
EAN 3830010981863

kód

3000 L

2200 L

1000 L

kód

rozměry (d x š x v)

rozměry (d x š x v)

710006716 1840x1400x1600-2100
EAN 3831116113295

710006238 1600x1060x1460
EAN 3830010985816

kód

rozměry (d x š x v)

710006717 2400x1400x1600-2100
EAN 3831116113288

40000 L

30000 L
kód

rozměry (d x š x v)

7100062350 8450x2300x2350-2850
3830043917181

3500 L

5000 L

kód

rozměry (d x š x v)

kód

6000 L
rozměry (d x š x v)

kód

kód

50000 L
rozměry (d x š x v)

7100062370 10970x2300x2350-2850
EAN 3830043917198

kód

rozměry (d x š x v)

7100062420 13490x2300x2350-2850
EAN 3830043917204

8000 L
rozměry (d x š x v)

kód

rozměry (d x š x v)

7100062720 2080x1800 x 2050-2550 7100062730 2450x1800x2050-2550 7100062740 2820x1800x2050-2550 7100062540 2680x2300x2350-2850
EAN 3830010989333
EAN 3830010981313
EAN 3830010981429
EAN 3830010987063

12000 L
rozměry (d x š x v)

D
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rozměry (d x š x v)

rozměry (d x š x v)

7100062570 6280x2300x2350-2850
EAN 3830010989098

7100065770 4840x2300x2350-2850
EAN 3830010989784

V max
V min

V max
V min

7100062500 3760x2300x2350-2850
EAN 3830010981849

kód

kód

kód

45000 L

35000 L
rozměry (d x š x v)

7100862570 7370x2300x2350-2850

kód

rozměry (d x š x v)

7100862370 9890x2300x2350-2850

kód

rozměry (d x š x v)

7100862420 12410x2300x2350-2850

Š

kód

25000 L

20000 L

16000 L

D

www.rototech.cz
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Ø1300

2000 L
kód

objem

7100057620

1200

kód

průměr výška
1300

7100057630

1500

1300

1750

1700

1300

2000

7100057640

2000

1300

2250

7100057860

3000

1300

3250

2350 L
rozměry (š x v)

7100067450 1500 x 1900
EAN 3831116115466

1500

7100057810

Ø2300

Ø1500

kód

2700 L
rozměry (š x v)

7100067460 1500 x 2150
EAN 3831116115473

kód

rozměry (š x v)

7100067470 1500 x 2400
EAN 3831116115480

7500 L

6000 L
kód

kód

rozměry (š x v)

8700 L
rozměry (š x v)

7100067350 2300 x 2700
EAN 3831116116487

7100067340 2300 x 2300
EAN 3831116116470

10000 L

kód

rozměry (š x v)

7100067360 2300 x 3000
EAN 3831116116494

kód

rozměry (š x v)

7100067370 2300 x 3400
EAN 3831116116500

Ø2310
Ø1800
3500 L nádrž lze
vzhledem k malé výšce
(1250 mm) zabudovat
na kamenitém terénu,
v oblasti s vysokou
podzemní vodou nebo
ji lze umístit venku.

díky vynikající statice
mohou být umístěny
venku nebo osazeny
do země (i pod
pojezdovou plochu)

3500 L
kód

3200 L
kód

4000 L
rozměry (š x v)

7100067260 1800 x 2250
EAN 3831116115152

kód

4800 L
rozměry (š x v)

7100067270 1800 x 2650
EAN 3831116115168

kód

rozměry (š x v)

5000 L
rozměry (š x v)

7100067030  2310 x 1300-2000
EAN 3830050771165

rozměry (š x v)

7100067280 1800 x 3000
EAN 3831116119176

6500 L
kód

7500 L
rozměry (š x v)

7100067190  2310 x 2000-2700
EAN 3831116116074
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kód

7100067070  2310 x 1650-2350
EAN 3830050774661

www.rototech.cz

kód

10000 L
rozměry (š x v)

7100067010  2310 x 2350-3050
EAN 3830050771141

kód

rozměry (š x v)

7100067000  2310 x 3050-3750
EAN 3830050771134

www.rototech.cz
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Filtry a lapače písku pro jímku na
dešťovou vodu
ŠACHTA POD
OKAPOVÝ SVOD

A
FILTRAČNÍ SYSTÉM PRO
UŽITKOVOU VODU

FILTRAČNÍ SADA
LAPAČ PÍSKU
Pro mechanické čištění dešťové vody
je nutná montáž lapače písku, který
odlučuje hrubé částice a listí a zabraňuje
vzniku nepříjemných zápachů.

Umožňuje další mechanické čištění
dešťové vody. Klidný nátok sníží
zakalení a míchání vody a sifonový
přepad zabraňuje vnikání hmyzu a
škůdců do nádrže.

E

C

D

K POKLOP Ø600
PP – pochozí do 600 kg

TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC
Snadné nastavení výšky při
osazení Ø600 × 500 mm.

L LTŽ – pojezdový do 1500 kg *

D1

H TĚSNĚNÍ

TĚSNĚNÍ
H

VÝTOK
PŘEBYTEČNÉ
VODY
Ø110 nebo
Ø125 mm

VTOK
DEŠŤOVÉ
VODY
Ø110 nebo
Ø125 mm

D2

VODA Z
VODOVODU
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PLOVOUCÍ SÁNÍ
Plovák se neustále vznáší těsně
pod hladinou vody. Sací koš,
který je v konstantní vzdálenosti
od hladiny vody (kolem 20 cm),
zajišťuje odběr nejčistší a nejčirejší
vody z jímky.

KLIDNÝ NÁTOK
Menší částice, které nejsou vyčištěny na
vstupním filtru, vytvářejí na dně jímky
na vodu usazeniny. Z důvodu klidného
nátoku u nových srážek zůstávají tyto na
zemi, proto voda není kalná. Klidný nátok
zajišťuje přítok čerstvé vody a tím kyslíku
do spodních vrstev jímky na vodu. Tím se
zabrání vývoji anaerobních bakterií a voda
zůstane čerstvá.

www.rototech.cz

D3

8-14 mm

SIFONOVÝ PŘEPAD
tloušťka stěny
8 - 14 mm

* dodatna oprema

vyrobená z jednoho kusu vyrobená ze speciálního
polyethylenu pro
100% vodotěsnost
uchovávání pitné vody

www.rototech.cz

polyethylenová nádrž
je po použití 100%
recyklovatelná

vynikající statika, odolnost
vůči tlakům zeminy a
vnějším vlivům
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Čerpadla pro použití vody na zahradě a v domě
Zahradní
sestava
Kód 6266

Příslušenství k jímkám na dešťovou vodu
Šachta pod
okapový svod

M

A

Filtrační systém
pro pitnou vodu

B

Filtrační
sada

Filtrační systém pro
užitkovou vodu
C

D

dešťová voda
neobsahuje chlor,
je proto vhodnější
pro zalévání květin
a zahradních
plodin

• Ponorné čerpadlo s
integrovaným tlakovým
spínačem (max. průtok: 5,7
m3/h; max. výška čerpání: 36
m; vstupní výkon: 900 W; 7 m
elektrického kabelu),
• tlaková hadice mezi
čerpadlem a šachtou
GARDENA,
• šachta GARDENA,
• 2 těsnění DN 50.

Domovní
sestava

dešťová voda
je měkká, jelikož
neobsahuje
vodní kámen a
je vhodnější pro
praní prádla

Kód 9137

Použití
Systém s plnou automatikou se stará o to, abyste dešťovou vodu používali v domě a
na zahradě (do WC nádržky, myčky na nádobí, pračky, na mytí auta a jiné).

Provoz
Má již předpřipravený a zabudovaný čerpadlový systém pro připojení na objekt. Magnetický ventil přepíná
podle potřeby zdroj vody mezi dešťovou vodou a veřejnou sítí (např. když dojde voda v jímce), přičemž
přednost dává dešťové vodě. Systém má také nástavbu, kterou tvoří nádrž sloužící jako mezinádrž pro
veřejnou síť – je totiž zakázáno zatěžovat veřejnou síť přímo tlakovými čerpadly. Čerpadlo je chlazené vodou, a tudíž neslyšitelné do jiných prostorů.
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• Čerpadlo / hydropack
GRUNDFOS s 15 L nádrží,
• výkon čerpadla: 1100 W; 15 m
elektrického kabelu,
• plovoucí spínač,
• sací hadice 15 m s plovoucím
sáním,
• nerezový filtr,
• zpětný a směšovací ventil,
• 2x těsnění DN 110.

kód

rozměry (š x v)

kód

rozměry (š x v)

52008

250 x 600

6248

110 x 160 mm

• spojuje okap a přítokové
potrubí do nádrže
• podle tvaru a velikosti okapu
odřežeme poklop
• výtok DN 110, 125, 160

• Domácí vodní stanice
zajišťuje dobře vyčištěnou a
mikrobiologicky bezpečnou
pitnou vodu
• centrální systém pro filtraci a
UV dezinfekci vody

• důkladně vyčistí mechanické
částice, chlor, špatný zápach
nebo chuť vody
• podle potřeby lze s filtrem
umístit UV zařízení pro
dezinfekci vody

Lapač písku

Jemný filtr

Nástavec
nástavce

F

E

• zabudován do nádrže
Komponenty:
• přítokové potrubí DN 110
• jemný filtr (D1)
• klidný nátok (D2)

Těsnění
H

G

kód

rozměry (š x v)

kód

rozměry (š x v)

kód

rozměry (š x v)

kód

rozměry

6597
6592

400 x 800
600 x 800

16597

 400 x 450

1311070
6358
6357

600 x 400
400 x 200
600 x 200

1280302
1280304
1280305
1280323

50
110
125
160

• Slouží k mechanickému
čištění, jelikož odlučuje
písek od vody, která přiteče
ze střechy,
• těsnění pro vtok/výtok DN
110, DN 125

• Vtok 2x DN 110, výtok DN
110 a DN 125,
• filtr se automaticky čistí
tam, kde nečistota protéká
potrubím pro přebytečnou
vodu (přepad)

• Používá se při hlubších
osazeních (více než 0,5 m),
• nasadíme jej na hrdlo nádrže
a poté na něj nasadíme
nástavec

• Pro hladké PVC / PP trubky,
• pro utěsnění spojů, vtoků,
výtoků a propojení nádrží,
filtrů, lapačů písku a šachet

Hladino
měr

Vsakovací
tunel

Pojezdový
poklop

Pochozí
poklop

kód

rozměry (š x v)

7095

250 x 600

I

• měření hladiny vody
• bezdrátové vzdálené 		
zobrazení
• dosah až 300 m

kód

J

K

L

rozměry (š x v)

kód

rozměry (š x v)

kód

rozměry (š x v)

1200 x 800 x 400

1280315

600 × 30

1280272

600 × 30

• pro uklidnění a vsakování
srážkových vod
• ze sestavitelných koncových
desek a modulů

• LTŽ pojezdový poklop do
nosnosti 1500 kg nasadíme
na nástavec nádrže

www.rototech.cz

• PP pochozí poklop do
nosnosti 600 kg nasadíme
na nástavec nádrže
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nádrží na vodu, domácích a komunálních čistíren odpadních vod, lapačů olejů, lapačů tuků po celém světě
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3.
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1.

Rocko

POZOR: POKLOP NENÍ URČENÝ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY.

4. FÁZE: Nádrž můžeme zasypat do max. 50 cm (kóta konce čistírny
odpadních vod a kóta terénu) nad horním okrajem nádrže. Poklop
nádrže je tak nad úrovní země. V případě vyššího náspu musíme
zajistit odlehčovací desku AB (desku AB nadimenzuje statik).

3. FÁZE: Když je nádrž umístěna – usazena a vyrovnána, začneme ji plnit vodou a současně
zasypávat pískem o zrnitosti 4 - 16 mm. Nádrž naplníme do 1/4 vodou a zasypeme do úrovně
hladiny vody, resp. 1/4. Tak po čtvrtinách pokračujeme až do konce. Zasypáváme pouze
pískem o zrnitosti 4 - 16 mm.
Současným naplňováním a zasypáváním dosáhneme toho, že dojde k vyrovnání vnitřních a
vnějších sil – všechny komory naplňujeme současně. Při zasypávání musí být všechny nástavce
a poklopy nasazeny na nádrž.

POJEZDOVÁ PLOCHA: pokud si nad nádrží
přejete pojezdovou plochu, je nutné zhotovit
betonovou desku (nadimenzování provede
statik) tak, aby nádrž nenesla zatížení.
Další: ohledně všeho dalšího, zvláštností při
osazení, co není popsáno v návodu, a osazení
kontaktujte výrobce.

KLUZKÝ TERÉN: osazujeme-li nádrž do kluzkého
terénu, musíme na kritickou stranu terénu, kde
budou vznikat tlaky na nádrž, vybetonovat opěrnou
zeď, která bude bránit sesuvu terénu a tlakům na
nádrž (nadimenzování zdi provede statik).

JÍLOVITÝ TERÉN: osazujeme-li čistírnu odpadních
vod do jílovitého terénu, jsme povinni provést drenáž
a odvést vodu pryč ze stavební jámy na nižší úroveň
než dno, na nějž je uložena čistírna odpadních vod.

PODZEMNÍ VODA: pokud existuje možnost
podzemní vody, vybetonujeme betonem třídy
25/30 na dně stavební jámy betonovou desku o
tloušťce cca. 25 cm a vložíme armovací síť (desku
nadimenzuje statik). Do betonové desky vložíme
při betonování kotvy s oky, kde upevníme při fixaci
ocelová lana. Nádrž upevňujeme na 1/3 délky a 2/3 délky, resp. na dvou
místech. Ocelové lano by mělo mít tloušťku 8 nebo 12 mm. Když je čistírna
odpadních vod usazena a upevněna – ukotvena, začneme s naplňováním
a zasypáváním jako v kapitole C s tím rozdílem, že do max. úrovně hladiny
podzemní vody zasypeme prostým betonem.

ZVLÁŠTNÍ OSAZENÍ

Prohlašujeme, že výrobek bude v záruční době fungovat bezvadně, pokud budete dodržovat přiložený návod k instalaci nádrže. ZÁRUČNÍ DOBA: 60 měsíců na odolnost a vodotěsnost nádoby, 24 měsíců na
fungování mechanických součástí. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Záruka předpokládá běžné podmínky použití a odbornou údržbu.
Zákazník může uplatnit práva z titulu záruky při předložení originálu faktury pouze tehdy, pokud o vadě v zákonné lhůtě informuje prodávajícího, resp. výrobce.

ZÁRUKA

Rottera

GEOTEKSTIL

1. FÁZE: Půdorysná velikost stavební jámy musí
být min. o 30 cm větší než půdorysné rozměry
nádrže. Tvar stavební jámy by měl mít ve tvaru
kvádru se svislými okraji (dovoluje-li to struktura
půdy). Dole na dně vyložíme pískem o zrnitosti
4 až 16 mm pískové lůžko, tloušťka vyloženého
lůžka by měla být 10 - 15 cm, rovné, resp.
2. FÁZE: Nádrž pomocí lan uložíme do stavební jámy, jak je znázorněno na obrázku. Na 1/3
délky a 2/3 délky nádrže dáme lana a pomalu souběžně spouštíme do stavební jámy (nad
nádržemi o objemu 20.000 l počet lan zvýšíme). Dáváme pozor na mechanická poškození,
která mohou vzniknout při pádu, resp. v případě nedodržení návodu na osazení. Dno
stavební jámy – lůžko musí být rovné. Když je nádrž uložena do stavební jámy, posunováním
ji dobře usadíme a vyrovnáme. Pokud máme již připravené zdroje přítoků a/nebo odtoků,
přizpůsobujeme se vyrovnáním.

vyrovnané vodováhou podélně a napříč.

NÁVOD NA OSAZENÍ NÁDRŽÍ

Nádrže jsou určeny k chovávání, pitné, dešťové a odpadní vody. Přípojky na přívod a odvod se podle potřeby vyvrtají kmitací pilou nebo kruhovou pilkou. Do vývrtu se vloží těsnění Ø50, 110 nebo 125 mm. Nádrž
může být připojena k potrubí, paralelně do baterií větších objemů. Jsou vyrobeny z polyethylenu. Horizontální nádrže Roterra jsou určeny výhradně k osazení do země. Vertikální nádrže (Rocko) mohou volně stát.

NÁVOD NA OSAZENÍ

Nainstalováno přes 20.000 vodních systémů

čistilne naprave
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Technická podpora a bezplatné
poradenství v terénu
PO – PÁ 07:00 - 17:00
zavolejte na tel: +420 773 609 436

EU

katalo

www.rotoV ODA.si
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T: 02 52 52 152

T: 080 22 52

info@roto. si

Nemáte ještě kanalizaci?
Vyberte si čistírnu odpadních vod ROTO

Roto Česká republika
tel: +420 773 609 436
info@rototech.cz
www.rototech.cz

