Regnvatten –
Perfekt för hem och trädgård

Vår passion är
miljöteknik.
Vi arbetar med miljöfrågor och kvalitetsprodukter som har
högsta funktionalitet. Vi erbjuder produkter och
tjänster där du alltid får rätt system för dina behov
med kompletta system för regnvattenåtervinning
för huset och i trädgården.

www.skargardsvatten.nu

Komplett regnvattensystem för trädgården
System för bevattning av till exempel trädgård
Smart Automatpump, start-stop funktion/Gardenapump. Silfong för inkommande vatten för enkel
rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike,
mus-stopp i tanken. Lock med integrerade Gardenakopplingar. Tanken är på 1500 liter som standard,
men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter.
Bara att gräva ned, ansluta en
hängränna och börja vattna!

Garden 1.5 (1500 liter)

Komplett regnvattensystem för huset
System för till exempel wc, tvätt- och
diskmaskin samt för bevattning
Smart Automatpump, start-stop funktion/
Leader Pump. Silfong för inkommande vatten,
enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis
dike, mus-stopp i tanken. Tanken är på 3000 liter,
men kan uppgraderas till 5000 eller 7000 liter.
Systemförändring krävs i huset där till exempel
wc går via regnvattenåtervinning. Installation
av vatten för wc är oftast en enkel installation.

Home 3.0 (3000 liter)

Våra grundvattennivåer kommer att skifta mycket
i framtiden. Ibland höga men oftast låga nivåer.
Att minska förbrukningen av dricksvatten innebär
att du sparar pengar samtidigt som du skyddar
miljön. Med ett system för regnvattenåtervinning
från oss väljer du alltid den intelligenta lösningen –
både i trädgården eller i huset.
Där det inte krävs dricksvattenkvalitet är regnvatten en självklar lösning i huset. Exempelvis till
toaletten, tvätt eller rengöring. På så sätt kan upp
till 50% av det värdefulla dricksvattnet från den
egna vattenbrunnen räddas. En annan fördel med
regnvatten är vanligtvis en lägre vattenhårdhet
och innehållet av mineraler. Du behöver mindre
disk- och tvättmedel och i toaletten finns det längre
inga kalkavlagringar. Vid bevattning är detta
perfekt, då växter gillar det mjuka regnvattnet.

Så vad kan vara bättre än att samla regnvatten och använda det för bevattning under
torra dagar?
Med regnvattnet uppsamlat från ett tak om 80 kvm,
kan fyra personer året runt tvätta, spola toaletten och
upprätthålla en liten blomstrande trädgård.
Det kan bli en vattenbesparing på upp till 50%.
Våra system säljs helt kompletta, där allt
ingår för en bekymmersfri vattenlösning.
Det vill säga samtliga delar ingår med installationsanvisning. Tank på 1500–7000 liter, intelligent
automatisk pump, filtrering, slangar etc. Allt som
skall tillföras är ström till pumpen och att gräva
ned tanken samt ansluta hängrännan.
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