
Prosty sposób na wodę 
w ogrodzie!

W okresie obowiązywania gwarancji
zapewniamy bezpłatną wymianę 
produktów.Wykraczające ponadto
świadczenia są wykluczone.
Warunkiem do świadczeń gwarancyj-
nych są prawidłowe użytkowanie, 
a także montaż oraz instalacja zgodne
z dostarczoną instrukcją montażu.

Uwaga:
W przypadku zagrożenia mrozem,
wszystkie zbiorniki naziemne, a także
punkty poboru wody, należy opróżnić.
Prosimy o stosowanie się do instrukcji
montażu.

3P Technik Polska
Zakrzewo, ul. Gajowa 22
62-070 Dopiewo 

www.3PTechnik.pl
info@3ptechnik.pl

Więcej informacji oraz produktów
dotyczących wykorzystania wody
deszczowej znajdą Państwo na stronie:

Dystrybutor:

www.3PTechnik.pl

NIECH PADA DESZCZ!
Podlewanie przyjazne środowisku – z użyciem wody deszczowej
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Osprzęt

Osprzęt zalecany do zbiorników wody deszczowej

Kranik, chromowany

z gwintem
zewnętrznym ¾”,
pasującym do
podłączenia do
zbiorników wody
deszczowej P

3/4"

Art.-Nr.

9000175

Kranik, mosiężny

z gwintem zewnętrznym
¾”, pasującym do
podłączenia do
zbiorników wody
deszczowej

Zawór wypływowy,
tworzywo sztuczne

z gwintem zewnętrznym
¾”, z przejściem przez
zbiornik, nakrętką
kontrującą oraz
wyrzynarką ręczną

Kolanko przelewowe
3P

z przyłączem do węża
oraz nakrętką 
kontrującą 1 ¼”

P
3/4"

Art.-Nr.

9000176

P
3/4"

Art.-Nr.

9000110

P
11/4"

Art.-Nr.

9000331

P
32 mm

Art.-Nr.

9000123

Otwornica do przepustów
w zbiornikach

Otwornica do wycinania
otworów pod przyłącza 
w zbiornikach wody
deszczowej z tworzywa.
Łącznie z 2 uszczelkami 
Ø 50 mm oraz Ø 32 mm
do podłączenia filtrów rury
spustowej.

Zestaw przyłączeniowy
do zbiorników wody
deszczowej, 
średnica 32 mm

wąż 25 cm, Ø 32mm, 
z 2 x przejście przez
zbiornik 1”
oraz wyrzynarka ręczna

Zestaw przyłączeniowy
do zbiorników wody
deszczowej, 
średnica 25 mm

wąż 25 cm, Ø 25mm, 
z 2 x przejście przez
zbiornik 1”
oraz wyrzynarka ręczna

Zestaw połączeniowy 
do zbieraczy wody
deszczowej z filtrem,
średnica 32 mm

wąż 25 cm, Ø 32 mm, 
z 1 x przejście przez
zbiornik 1” oraz
wyrzynarka ręczna

Zestaw połączeniowy 
do zbieraczy wody
deszczowej z filtrem,
średnica 25 mm

wąż 25 cm, Ø 25 mm, 
z 1 x przejście przez
zbiornik 1” oraz
wyrzynarka ręczna

Zestaw do poboru 
z wężem

Z przyłączem ¾” do
zbiornika wody deszczowej,
z zaworem odcinającym
oraz 2 m przezroczystym
wężem. Dzięki załączonemu
klipsowi wąż może służyć 
za wskaźnik poziomu wody
w zbiorniku na wodę
deszczową.

P
Ø 32/50 mm

Art.-Nr.

9000276

P
25 mm

Art.-Nr.

9000326

P
32 mm

Art.-Nr.

9000128

P
25 mm

Art.-Nr.

9000125

P
3/4"

Art.-Nr.

9000278

Forest

2

po prostu praktyczny

PPP
Orzechowy Bangkirai Modrzewiowy

Art.-Nr.

9000440Materiał PE Art.-Nr.

9000442
Art.-Nr.

9000444

Wys./Szer./Gł.[cm]

100/14/9
Płyta denna
26 x 20 cm

Punkt poboru wody Forest
Dostępne kolory: orzechowy, bangkirai lub modrzewiowy

Punkt poboru wody z kranikiem Forest umożliwia użytkownikowi wygodne 
i proste pobieranie wody w ogrodzie. Wysoki na 100 cm, wygląda jak
drewniany, rustykalny słupek, a jest wykonany z tworzywa sztucznego 
o wysokiej jakości, imitującego odpowiedni gatunek drewna.
Punkt poboru wody Forest może być przykręcony do stałego podłoża, 
albo osadzony bezpośrednio w gruncie.  Jest on wyposażony w ½” kranik
wykonany z mosiądzu, z okrągłą zaślepką.
Doprowadzenie wody odbywa się przy użyciu standardowych węży
ogrodowych z szybkozłączkami.



Fossil

Doniczki Fossil
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy
lub czarny granitowy

Doniczki Fossil produkowane są z mocnego 
i odpornego  na działanie 
promieniowania UV polietylenu.

sadzenie roślin — wreszcie — lekkie i przyjemne
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PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000280Materiał PE Art.-Nr.

9000290
Art.-Nr.

9000293

Doniczka na
roślinność 
38x38x38

[cm]

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000285Materiał PE Art.-Nr.

9000295 
Art.-Nr.

9000298 

Doniczka na
roślinność
78x38x38

[cm] Natura

3

Punkt poboru wody Natura
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Ogrodowy punkt poboru wody z ½” kranikiem i okrągłą zaślepką w kolorze 
chrom lub mosiądz. Umożliwia on użytkownikowi wygodne i proste pobieranie
wody w ogrodzie.
Wygląda jak naturalny granitowy słupek, a jest wykonany z tworzywa sztucznego 
o wysokiej jakości, imitującego kamień. Alternatywnie może współpracować 
z systemami do wody deszczowej służącymi do podlewania ogrodów.
Doprowadzenie wody odbywa się przy użyciu standardowych węży ogrodowych 
z szybkozłączkami.

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000430
Art.-Nr.

9000435
Art.-Nr.

9000437Materiał PE

Wys./Szer./Gł.[cm]

98/12/12
Płyta denna
24 x 24 cm
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Zbieracz wody 
deszczowej 

Zbieracz wody 
deszczowej z filtrem
i zaworem 

zbieranie i filtrowanie

PP
Szary Brązowy

Art.-Nr.

2000140Materiał PE Art.-Nr.

2000130

do 50 m2

Ø [mm]
68 - 100
60 x 60

PP
Szary Brązowy

Art.-Nr.

2000120Materiał PE Art.-Nr.

2000110

do 50 m2

Ø [mm]
68 - 100
60 x 60

Zbieracz wody deszczowej z filtrem

Mały, kompaktowy zbieracz wody deszczowej, z siatką
o dużych oczkach, wyposażony w zawór odcinający.
Wielkość przepływu można regulować albo całkowicie
zatrzymać (praca w trybie zimowym).
Pasuje do rur spustowych o średnicy od Ø 68 
do 100 mm, a także do rur spustowych o przekroju
kwadratowym 60 x 60 mm.
Do stosowania przy dachach o powierzchni do 50 m2.
Króciec przyłączeniowy Ø 32 mm.
Zaleca się zastosowanie zestawu przyłączeniowego 
32 mm do łączenia ze zbiornikiem wody deszczowej.
Zbieracz wody deszczowej z filtrem i zaworem jest
dostępny w kolorach szarym i brązowym.

Zbieracz wody deszczowej z filtrem
i zaworem

Proste urządzenie do napełniania zbiorników 
na wodę deszczową.
Pasuje do rur spustowych o średnicy od Ø 68 
do 100 mm, a także do rur spustowych o przekroju
kwadratowym 60 x 60 mm.
Do stosowania przy dachach o powierzchni do 50 m2.
Króciec przyłączeniowy Ø 32 mm.
Zaleca się zastosowanie zestawu przyłączeniowego 
32 mm do łączenia ze zbiornikiem wody deszczowej.
Zbieracz wody deszczowej z filtrem jest dostępny 
w kolorach szarym i brązowym.

Poller

4

po prostu klasyczny

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000400Materiał PE Art.-Nr.

9000420
Art.-Nr.

9000427

Wys./Szer./Gł.[cm]

90/12/12
Płyta denna
24 x 24 cm

Punkt poboru wody Poller
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Ogrodowy punkt poboru wody z chromowanym kranikiem oraz
rombową zaślepką. Umożliwia on użytkownikowi wygodne i proste
pobieranie wody w ogrodzie.
Idealny w połączeniu z systemami do wody deszczowej służącymi 
do podlewania ogrodów. Wysoki na 90 cm Poller wygląda jak
oszlifowany słupek, a jest wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej
jakości. Doprowadzenie wody odbywa się przy użyciu standardowych
węży ogrodowych z szybkozłączkami.



Filtr wody 
deszczowej 

20

Filtr wody deszczowej 

Filtr wody deszczowej filtruje oraz zbiera wodę deszczową do beczek 
i mniejszych zbiorników.
Odfiltrowane zanieczyszczenia są wypłukiwane do kanalizacji wraz z niewielką
ilością wody. Dzięki wykorzystaniu zasady spiętrzania, filtr spełnia też funkcję
przelewu. Dopływ wody można regulować także przy pomocy zielonego
pokrętła (praca w trybie letnim/zimowym). W obrotowym pokrętle
umieszczony jest filtr drobnosiatkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. 
Dzięki oczkom o wymiarach 0,7 x 1,7 mm przefiltrowana woda może znaleźć
zastosowanie także w gospodarstwie domowym.
Uniwersalny adapter umożliwia montaż filtra na wszystkich rurach
spustowych o średnicy od 68 do 110 mm.
Instalacja jest prosta, a obsługa i czyszczenie nieskomplikowane 
i niewymagające użycia specjalistycznych narzędzi. 
Do filtra można podłączyć dachy o powierzchni do 70 m2.

1. Woda deszczowa jest doprowadzana
na powierzchnię na wkładzie filtra.

2. Zanieczyszczenia są wypłukiwane do
kanalizacji po bokach wkładu filtra.

3. Czysta woda płynie poprzez króciec
przyłączeniowy do zbiornika wody
deszczowej.

1 3

2

PP
Szary Brązowy

Art.-Nr.

2000820Materiał PE Art.-Nr.

2000810

do 70 m2

Ø [mm]
68 do 100 

Romana

5

Punkt poboru wody Romana
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Ogrodowy punkt poboru wody jest wykonany z tworzywa
sztucznego o wysokiej jakości, imitującego odpowiednio kamień.
Jest on wyposażony w ¾” chromowany lub mosiężny zawór
wypływowy z odpowiednią kwadratową zaślepką.
Doprowadzenie wody odbywa się przy użyciu standardowych
węży ogrodowych z szybkozłączkami. Pod zdejmowaną pokrywą
ukryta jest mała skrytka, w której można bezpiecznie
przechowywać złączki i elementy przyłączeniowe.

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000450Materiał PE Art.-Nr.

9000455
Art.-Nr.

9000457

Wys./Szer./Gł.[cm]

110/16/16
Płyta denna
26 x 26 cm
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Zbiornik wody deszczowej Jumbo 800 l
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy, zielony lub czarny

Jumbo jest prawdziwie dużym i pojemnym zbiornikiem. Dzięki
prostej formie i gładkiej powierzchni zewnętrznej pasuje on do
każdej ściany budynku. 

Jego pojemność magazynowa — to 800 litrów.
Do poboru przewidziany jest znajdujący się na ścianie przedniej
zbiornika Jumbo, pośrodku i na wysokości ok. 30 cm, ¾” gwint
wewnętrzny. Można w nim umieścić kranik służący, na przykład,
do napełniania konewki. Na ścianach bocznych znajdują się
gwinty wewnętrzne ¾”, służące albo do podłączenia pompy, albo
do szeregowego połączenia większej ilości zbiorników.
Aby doprowadzać do Jumbo tak dużo wody, jak tylko jest to
możliwe, należy stosować zbieracze wody deszczowej z filtrem.
Jako że zbiornik nie ma określonej wysokości otworu
dopływowego, zbieracz wody deszczowej z filtrem można
umieścić na dowolnej wysokości.
Na górze zbiornika Jumbo umieszczony jest mały otwór
rewizyjny (Ø 10 cm), poprzez który zbiornik można czyścić. 
W zakresie dostawy znajduje się metalowy kątownik —
zabezpieczenie na wypadek wichury. 
Dopasowany zestaw śrub ułatwia montaż przyścienny.

PP P
Granitowy Piaskowy Czarny

Art.-Nr.

9000510Materiał PE Art.-Nr.

9000520
Art.-Nr.

9000540

P
Zielony

Art.-Nr.

9000530

800 Litrów
szer./gł./wys.

[cm]
80/60/179

Przegląd cech produktu:

- Szczególna stabilność na oddziaływanie
promieniowania UV oraz odporność na wpływy
atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór
(osprzęt — strona 23)

- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie
zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 20)

- 2 lata gwarancji

Arcado

6

Zbiornik wody deszczowej Arcado
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Zbiornik wody deszczowej przypominający, dzięki wiernemu naturze
odwzorowaniu, kamień naturalny lub też małą, murowaną studnię. 
Na zbiorniku można także sadzić kwiaty, dzięki czemu dopasowuje się 
on harmonijnie do każdej pory roku.
Dopływ umieszczony jest u górnej krawędzi zbiornika, z boku.
Pobór wody odbywa się poprzez otwór znajdujący się z przodu zbiornika.
W ¾” mosiężny gwint można wkręcić zawór.

dwa w jednym- zbiornik z opcją sadzenia kwiatów
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gromadzenie naprawdę dużych ilości wody

Jumbo
7

Przegląd cech produktu:

- Zbiornik spełniający 2 funkcje:
dekoracyjna oraz magazynowania wody deszczowej

- Misa na roślinność ma możliwość zdejmowania — 
przydatne przy sadzeniu roślin

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz odporność na
zmienne warunki atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór (osprzęt — strona 23)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie 

zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 20)
- 2 lata gwarancji

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000640Materiał PE Art.-Nr.

9000645
Art.-Nr.

9000647

460 Litrów

Ø/wys. [cm]
60/200

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000650Materiał PE Art.-Nr.

9000655
Art.-Nr.

9000657

360 Litrów

Ø/wys. [cm]
60/165

PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000630Materiał PE Art.-Nr.

9000635
Art.-Nr.

9000637

230 Litrów

Ø/wys. [cm]
60/105

dwa w jednym - zbiornik z opcją sadzenia kwiatów
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Zbiornik wody deszczowej Rustico
Dostępne kolory: orzechowy, bangkirai lub modrzewiowy

Ten 275 litrowy zbiornik wody deszczowej wygląda jak stara drewniana beczka. 
Stąd też wspaniale komponuje się w ogrodach zbliżonych do naturalnych lub przy
drewnianych domach. Rustico wyposażony jest w pokrywę z zamknięciem chroniącym
przed dostępem dla dzieci (zamknięcie typu „bajonet”). Do doprowadzenia wody zaleca
się stosowanie zbieraczy wody deszczowej z filtrem lub filtrów.

PPP
Orzechowy Bangkirai Modrzewiowy

Art.-Nr.

9000720Materiał PE Art.-Nr.

9000722
Art.-Nr.

9000724

275 Litrów
H/Øgóra/Ødół

[cm]

100/78/54

Przegląd cech produktu:

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz odporność na wpływy atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór (osprzęt — strona 23)

- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 20)

- 2 lata gwarancji

Trentino
8 Toskania w domu i w ogrodzie



16 prawdziwie rustykalny

Rustico
9

Zbiornik wody deszczowej Trentino
Dostępne kolory: granitowy, terakota, czarny granitowy

Zbiornik wody deszczowej o pojemności 275 litrów przypominający naczynie z terakoty. Jest to beczka
nadająca się w szczególności do ogrodów utrzymanych w stylu krajów południowych. Wyposażona jest 
w pokrywę z zamknięciem chroniącym przed dostępem dla dzieci (zamknięcie typu „bajonet”). 
Dopływ umieszczony jest u górnej krawędzi zbiornika, z boku. Wodę pobiera się do konewki. 
Opcjonalnie Trentino można wyposażyć w zawór.

Cechy produktu:

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz odporność na wpływy atmosferyczne
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie zbieracza wody deszczowej z filtrem (strona 20)
- 2 lata gwarancji

PPP
Granitowy Terakota Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000702Materiał PE Art.-Nr.

9000700
Art.-Nr.

9000707

275 Litrów
H/Øgóra/Ødół

[cm]

100/78/54
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PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000370Materiał PE Art.-Nr.

9000375
Art.-Nr.

9000377

300 Litrów
wys./szer./gł.

[cm]
118/80/40

Przegląd cech produktu:

- Zbiornik spełniający 2 funkcje:
dekoracyjną oraz magazynowania wody deszczowej

- Misa na roślinność jest zdejmowalna — przydatne przy sadzeniu roślin

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz
odporność zmienne warunki atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór (osprzęt — strona 23)

- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie zbieracza wody
deszczowej z filtrem (strona 20)

- 2 lata gwarancji

Noblesse

10

Zbiornik wody deszczowej Noblesse
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Skromny i elegancki zbiornik na wodę deszczową 
o delikatnie obrobionej powierzchni zewnętrznej. 
Na zbiorniku tym opcjonalnie można także sadzić kwiaty,
dzięki czemu harmonijnie dopasowuje się on każdej pory
roku. Zasilanie wodą odbywa się w górnej części zbiornika.
Na ścianie przedniej znajduje się mosiężny gwint ¾”, 
w który można wkręcić kranik.

dyskretna elegancja
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PPP
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000350Materiał PE Art.-Nr.

9000355
Art.-Nr.

9000357

275 Litrów
szer./gł./wys.

[cm]
79/41/105

dwa w jednym - zbiornik z opcją sadzenia kwiatów

Przegląd cech produktu:

- Zbiornik spełniający 2 funkcje: dekoracyjną oraz magazynowania wody deszczowej

- Misa na roślinność jest zdejmowalna — przydatne przy sadzeniu roślin

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz odporność 
na zmienne warunki atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór (osprzęt — strona 23)

- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie zbieracza wody deszczowej 
z filtrem (strona 20)

- 2 lata gwarancji

Maurano

14

Zbiornik wody deszczowej Maurano o wyglądzie
kamienia naturalnego
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Zbiornik wody deszczowej o pojemności 300 litrów i o wyglądzie
kamienia naturalnego. Będąc wierną naturze imitacją, przypomina on mur
z kamienia naturalnego. Na zbiorniku tym można także sadzić kwiaty,
dzięki czemu dopasowuje się on harmonijnie do każdej pory roku.
Dopływ umieszczony jest w górnej krawędzi ściany bocznej, a pobór
wody odbywa się poprzez ¾” otwór znajdujący się na ścianie przedniej.

dwa w jednym- zbiornik z opcją sadzenia kwiatów



Montana
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Zbiornik wody deszczowej Montana
Dostępne kolory: granitowy, piaskowy lub czarny granitowy

Wzór dla tego niezwykłego zbiornika na wodę deszczową stanowi głaz
narzutowy. Dzięki niewielkiemu amonitowi po jednej stronie, zbiornik ten
uzyskuje całkowicie indywidualny charakter. Pobór wody odbywa się poprzez
zintegrowany mosiężny gwint ¾” (znajdujący się po obu stronach), w który
można wkręcić zawór. Na węższej/krótszej ścianie znajduje się kolejny gwint,
poprzez który można pobierać wodę, lub doprowadzać do zbiornika wodę.
Poza tym dopływ wody deszczowej może się odbywać poprzez zbieracz wody
deszczowej z filtrem lub przez filtr.

Głaz narzutowy? Zbiornik na deszczówkę? Obydwa!

Przegląd cech produktu:

- Szczególna stabilność na oddziaływanie promieniowania UV oraz odporność na
wpływy atmosferyczne

- Niezwykle prosty pobór wody poprzez zawór (osprzęt — strona 23)
- Do zaopatrywania w wodę zaleca się zastosowanie zbieracza wody deszczowej 

z filtrem (strona 20)
- 2 lata gwarancji

PP P
Granitowy Piaskowy Czarny 

granitowy

Art.-Nr.

9000570Materiał PE Art.-Nr.

9000575
Art.-Nr.

9000577

225 Litrów
wys./szer./gł.

[cm]
136/96/40


