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Firma E-agro s.r.o. patří mezi největší prodejce nádrží Kingspan  v ČR. Nabízíme kompletní 
sortiment nádrží na naftu, AdBlue, olej, vodu, kapalná hnojiva. Dodáváme také ostatní 
vstupy pro agro sektor – pesticidy, hnojiva, Big Bagy, pytle, plachty, pracovní pomůcky atd. 

 

Podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody 

Firma Kingspan nabízí podzemní nádrže o objemu 3000, 4500 a 

6000 litrů. Tyto nádrže umožňují podzemní skladování dešťové 

vody a jejich inteligentní design s žebrovou konstrukcí poskytuje 

mimořádnou pevnost a výrazně nižší váhu v porovnání s 

betonovými nádržemi. Nádrže mají mimořádnou dobu životnosti 

a jejich instalace do země je velmi jednoduchá i v případech 

nevhodných geologických podmínek (například v případě vysoké 

hladiny podzemní vody). Nádrže jsou vyrobeny z vysoce 

kvalitního polyetylénu a jsou nabízeny v černé barvě. Nádrže 

TitanAqua jsou navrženy pro podzemní skladování dešťové vody a jsou vybaveny šachtou a 

bubnem, který umožňuje přizpůsobení výšky příklopu úrovni terénu v závislosti na hloubce 

instalace nádrže. Každá nádrž je vybavena mechanickým filtrem pro odstranění listí a 

hrubého písku z dešťové vody, která natéká do nádrže. Pokud je kapacita filtru v nádrži příliš 

malá ve vztahu k velikosti plochy, ze které je dešťová voda sváděna, je možné provést 

podzemní instalaci filtrů před podzemní nádrží. Dále je nádrž vybavena přepadem se sifonem 

a ochranou proti hlodavcům. Přepad zajišťuje odvod přebytečné vody. 
 

 

VLASTNOSTI NÁDRŽÍ Kingspan AQUA: 

• Masivní žebrová konstrukce, 

• Objemy 3000, 4500 a 6000 litrů pro skladování dešťové vody, 

• Šachta umožňující změnu instalační hloubky nádrže, 

• Výrazně nižší váha v porovnání s betonovými nádržemi, 

• Nádrže lze nainstalovat v bateriích (prakticky neomezená maximální kapacita sestavy), 

• 5-letá záruka. 

Objem l Hmotnost kg 
Průměr 

mm 

Výška – celková 

mm 

3000 190 1700 3060 

4500 225 1800 3160 

6000 255 2070 3230 


