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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Zbiralnik z edinstveno zunanjo valovito strukturo. Glede na čas dneva in osvetlitev rahlo spreminja barvo. Okras
vaše terase ter zbiranje deževnice. 2v1. Z integrirano posodo v katero posadite rastline.  

NATURA 2v1 - Naravne pastelne barve.

Natura 2v1
Prostornina: 350 L
Premer : fi max. 620 mm
Višina :  1500 mm
Teža : 15 kg

ocean sahara

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.

Nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Voda je zelo draga dobrina. Še posebno, 
če jo uporabljamo za zalivanje rastlin. 
Ponujamo vam rešitev za zbiranje 
deževnice v dekorativnih nadzemnih 
rezervoarjih. Z njimi boste prihranili in 
istočasno polepšali izgled svojega vrta.

Za rastline ni boljše vode, kot je 
deževnica. Čista, mehka in vedno prave 
temperature. Najboljše pa je, da je 
brezplačna. Hladna in trda pitna voda  
črpana globoko izpod zemlje, pogosto 
močno klorirana ni prava izbira za naše 

ljubljene rastline. Vse to so razlogi, da 
vedno več ljudi na svoje vrtove 
postavlja zbiralnike deževnice. To 
postaja že skoraj standard.

Postavitev nadzemnega rezervoarja za zbiranje 
deževnice je enostavna. Izberite velikost, obliko 
in barvo rezervoarja. Izberite rezervoar, ki bo 
polepšal vašo okolico. Rezervoar postavite v 
bližino žleba. Če je možno naj ne bo cel dan 
izpostavljen soncu. Tla za postavitev naj bodo 
dobro utrjena. S pomočjo filtrov iz naše ponudbe 
priklopite rezervoar na padno cev žleba. Filter 
priklopite vodoravno na rezervoar v zgornjem 
delu. Tako priklopljen filter bo služil kot čistilec 
deževnice ter istočasno kot preliv viška vode, ko 
bo rezervoar poln. Rezervoarji so izdelani iz 
visoko UV obstojnih materialov odpornih na 
zunanje vremenske razmere ter nepropustnih za 
svetlobo. Razvoj alg ni mogoč. Pred zimo na filtru 
zaprite dotok vode v rezervoar in ga spraznite.
Vsi filtri imajo možnost zimsko-letne nastavitve.

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.

Na naši internetni strani
www.cistilnenaprave-dezevnica.si v 
zavihku Armex-Graf TV si oglejte tipično 
priključitev zbiralnika na padno cev žleba.

Odtenek barve se spreminja
glede na čas dneva

beach arctic
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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Color 2v1 - Obarvajte vaš dom.

Color 2v1
Prostornina: 350 L
Premer : fi max. 620 mm
Višina :  1500 mm
Teža : 15 kg

Limona

Ciklam LavandaTomato Jabolko Coco

Lava Silver

Kot dodatno opremo izberite
še pipo in filter.

Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico.
Posadite vaše najljubše rože kar v okrasni rezervoar za zbiranje deževnice.

Amfora Antik

Amfora Antik 250 L
 premer 700 mm

širina na držalu 790 mm
višina 1080 mm

Amfora Antik 600 L
 premer 920 mm

širina na držalu 1040 mm
višina 1420 mm

Amfora Antik 360 L
 premer 780 mm

širina na držalu 880 mm
višina 1200 mm

Amfora Antik
zidna 260 L

 premer 800 mm
globina 790 mm
višina 1200 mm

Amfore Antik so v barvi terrakotta, peščena ali granitno siva

TerrakotaGranitno sivaPeščena

Terrakota

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.
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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Izgled naravnega lesa ali vam je bolj všeč videz ratana. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.

Zidni rezervoar Woody

Zidni rezervoar Woody 350 L
svetel les

Zidni rezervoar Woody 350 L
temen les

Rezervoar Sunda 300 L

Elegantna imitacija Ratan

Rezervoar Sunda

Elegantna imitacija Ratan

Sunda 300 L
širina 800 mm

globina 400 mm
višina 1180 mm

Woody zidni 350 L
širina 1240 mm
globina 400 mm
višina 1000 mm

Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Zidni rezervoar Rocky

Zidni rezervoar Rocky 400 L

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.

Granitno siva barva

Peščena barva

Kamnito rdeča barva
Rocky 400 L

širina 1200 mm
globina 400 mm
višina 1000 mm
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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Amfora. Vonj mediterana v vašem vrtu. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico.
Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev. Različne velikosti. Različne oblike.

Amfora

Amfora 300 L ali 500 L
Barva terrakota, peščena 

Amfora zidna 350 L
Barva terrakota

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.

Amfora 300 L
fi 700 mm

h = 1300 mm

Amfora 500 L
fi 800 mm

h = 1500 mm

Amfora Zidna 350 L
širina 800 mm

globina 550 mm
višina 1500 mm

Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Rezervoar Stebrni 

Barva beige ali siva

Rezervoar Stebrni okrogli ali zidni

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.
Stebrni 330 L

fi 590 mm
h = 1610 mm

Stebrni 500 L
fi 730mm

h = 1930 mm

Stebrni 1000 L
fi 910 mm

h = 2220 mm

Stebrni 2000 L
fi 1190 mm

h = 2226 mm

Zidni 550 L
širina 880 mm

globina 515 mm
višina 2120 mm

Zidni 350 L
širina 730 mm

globina 480 mm
višina 1925 mm
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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Zbirajte deževnico in rezervoar istočasno uporabite kot posodo za rože. Polepšajte okolico.
Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.

Barva mocca, cink siva ali taupe

Rezervoar 2v1 300 L

Rezervoar 2v1, dvojna funkcija

Barva taupe

Barva mocca

Barva cink siva

Prostornina: 300 L

Premer : fi max. 620 mm
Višina :  1500 mm

Prostornina: 260 L

Premer : fi max. 650 mm
Višina :  930 mm

Posoda za deževnico Barrica 260 L in 420 L

Izgled kot lesen sod

Barva temen les

Rezervoar Barrica

Prostornina: 420 L

Premer : fi max. 780 mm
Višina :  1050 mm

Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Rezervoar Elegance. Brezčasna eleganca. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki
se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Rezervoar Elegance 400 L

Barva: beige ali siva

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.

Barva: beigeBarva: grafitno siva

Rezervoar Zidak 300 LRezervoar Terranova 275 L

Rezervoar Elegance                      Rezervoar Terranova         Rezervoar Zidak

Prostornina: 300 L

Širina :     400 mm
Dolžina: 1200 mm
Višina :   1090 mm

Prostornina: 275 L

Širina :     400 mm
Dolžina:   800 mm
Višina :   1050 mm

Prostornina: 400 L

Širina :     600 mm
Dolžina:   600 mm
Višina :   1800 mm
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Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst
rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

4Rain Line

Dodatna oprema za rezervoarje za zbiranje deževnice

Slim Wood
Decor 300 L

siv

Slim Stone
Decor 300 L

rjav

Slim zidni
300 L

temno zelen

Slim zidni
300 L
beige

Slim zidni
650 L

temno zelen

Slim zidni
650 L
beige

dolžina 580 mm
širina 370 mm
višina 1820 mm

dolžina 580 mm
širina 370 mm
višina 1820 mm

dolžina 790 mm
širina 520 mm
višina 2100 mm

Pipa Design Krom
priklop 3/4"

Pipa Krom
priklop 3/4"

Pipa Mesing
priklop 3/4"

Univerzalni set s
cevjo 2,15 m in pipo 3/4"

Flex Comfort set 3/4" za povezavo
rezervoarjev ali za priklop nekaterih

modelov filtrov

Pipa Mesing s pritrdilnim
nastavkom za rezervoar priklop 3/4"

Pritrdilni nastavek za
rezervoar priklop 3/4"

Aqua-Quick
pipa plastična
priklop 3/4"

Pipa plastična
za posode za

deževnico
priklop 3/4"

Set za povezavo posod s cevjo 25 cm,
nastavki, matico. Priklop 3/4",  5/4" , 2"

Klasični nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Cenovno ugodni nadzemni rezervoarji in posode za zbiranje deževnice. Klasična linija. 
Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Ob nakupu rezervoarja izberite
še dodatno opremo.

Garten-Tank Top-Tank Herkules

Classico

         Posoda Lanzarote
          okrogla 300 L

            premer    mm     820
            višina      mm     860

 Posoda Standard-kvadratna
                        203 L     300 L     520 L 
dolžina mm    700         800      1250
širina    mm    700         660        800
višina   mm     820         920        930

              Posoda Toskana
             okrogla 300 L

               premer    mm     820
                višina       mm     860

      Posoda kvadratna-Profi
                             210 L,   400 L,  650 L 
    dolžina v mm   808      960     1260
    širina v mm      625      750       995
    višina v mm      650      835       870
    

Podstavek za posodo Standard
višina 330 mm

Podstavek za posodo Lanzarote
višina 330 mm

Podstavek za posodo Toskana
višina 330 mm

                       500 L , 750 L , 1000 L
dolžina mm   880       880       1050         
širina mm      720       720        770
višina mm     1080     1610      1750

          1300 L
premer mm   1180
višina mm     1560

          1600 L
premer mm   1350
višina mm     1600

          650 L
dolžina mm   800
širina mm      600
višina mm     1920

              Posoda Siena
             okrogla 300 L

               premer    mm     820
                višina       mm     860

Podstavek za posodo Siena
višina 330 mm
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Pritrdilni nastavek za
rezervoar priklop 3/4"

Aqua-Quick
pipa plastična
priklop 3/4"

Pipa plastična
za posode za

deževnico
priklop 3/4"

Set za povezavo posod s cevjo 25 cm,
nastavki, matico. Priklop 3/4",  5/4" , 2"

Klasični nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice
Cenovno ugodni nadzemni rezervoarji in posode za zbiranje deževnice. Klasična linija. 
Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Ob nakupu rezervoarja izberite
še dodatno opremo.

Garten-Tank Top-Tank Herkules

Classico

         Posoda Lanzarote
          okrogla 300 L

            premer    mm     820
            višina      mm     860

 Posoda Standard-kvadratna
                        203 L     300 L     520 L 
dolžina mm    700         800      1250
širina    mm    700         660        800
višina   mm     820         920        930

              Posoda Toskana
             okrogla 300 L

               premer    mm     820
                višina       mm     860

      Posoda kvadratna-Profi
                             210 L,   400 L,  650 L 
    dolžina v mm   808      960     1260
    širina v mm      625      750       995
    višina v mm      650      835       870
    

Podstavek za posodo Standard
višina 330 mm

Podstavek za posodo Lanzarote
višina 330 mm

Podstavek za posodo Toskana
višina 330 mm

                       500 L , 750 L , 1000 L
dolžina mm   880       880       1050         
širina mm      720       720        770
višina mm     1080     1610      1750

          1300 L
premer mm   1180
višina mm     1560

          1600 L
premer mm   1350
višina mm     1600

          650 L
dolžina mm   800
širina mm      600
višina mm     1920

              Posoda Siena
             okrogla 300 L

               premer    mm     820
                višina       mm     860

Podstavek za posodo Siena
višina 330 mm
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Kletni rezervoarji
Lahko jih namestite tudi v kleti. Širina 80 cm. V kosu ali ga sestavite v kleti. 

Kletni rezervoar 1700 L

Odprtina fi 450 mm. Možna povezava več rezervoarjev med 
sabo. Za vgradnjo v prostore.
Zaradi primerne širine gre skozi vsaka vrata z odprtino 
80 cm. Dodatno ojačan s kovinskim ogrodjem. Priklopi za cevi 
DN 110 mm. Pred zmrzaljo izpraznite rezervoar.

Slika prikazuje dva povezana kletna
rezervoarja - 2 x 1700 L

Kletni rezervoar Herkules 1600 L

Kletni rezervoar Top tank 1300 L

Dodatna oprema :
- tesnila
- cevi za povezavo
- pipe
- spojni plastični kosi

Povezovalna manšeta
za spoj dveh ali več

rezervoarjev

Prostornina 

rezervoarja 

L

Premer 

mm

Višina 

mm

Višina s 

cevjo za 

povišanje 

mm
1600 1350 1600 2100

Sestavljiv. Višina ene polovice
rezervoarja samo 800 mm.
Spoj s tesnilom in posebnimi
spojkami

Sestavljiv. Višina ene polovice
rezervoarja samo 800 mm.
Spoj s tesnilom in posebnimi
spojkami

Prostornina 

rezervoarja 

L

Premer 

mm

Višina 

mm

1300 1180 1560

Dodatna oprema :
- tesnila
- cevi za povezavo
- pipe
- spojni plastični kosi

Prostornina 

rezervoarja 

L

Dolžina 

mm

Višina 

mm

Širina 

mm

1700 1730 1660 780/815

Samostoječi in transportni rezervoarji
Zunanji nadzemni zbiralniki za vodo. Velika prostornina do 9000 L. Samostoječi.
Transportni rezervoarji za prevoz vode. Velikosti do 3000 L

Transportni rezervoarji

Zbiralni - samostoječ rezervoar

Odprtina fi 450 mm. Možna povezava več rezervoarjev 
med sabo. Za zunanjo vgradnjo. Postavitev na dobro 
utrjeno podlago. Pred zmrzaljo izpraznite rezervoar.

Odprtina fi 400 mm. Iz UV - stabilnega PE. Primerni za 
zbiranje in transport vode. Pred zmrzaljo izpraznite 
rezervoar.

Prostornina 

rezervoarja 

L

Premer 

mm

Višina 

mm

2000 1400 1675

3000 1400 2290

4000 1700 2190

6000 2100 2150

9000 2600 2350

Prostornina 

rezervoarja 

L

Dolžina 

mm

Višina 

mm

Širina 

mm

400 1000 820 750

500 1050 820 750

600 1320 920 890

1000 1630 1200 1140

1500 1850 1130 1120

2000 2000 1260 1250

3000 2150 1440 1450
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Filtri za na padno cev žleba
Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se
preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Regendieb de luxe - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 100 m2

Regendieb - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 80 m2

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
-izkoristek vode cca. 90%
-s funkcijo preliva
-preklop iz letnega na zimski režim
-filter iz nerjavne mrežice
-stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar

2-za strehe do 100 m
-s priloženo redukcijo DN 50 in 5/4"

fi 175 mm

3
0

0
 m

m

148 m
m

242 mm

2
5

0
 m

m

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
-izkoristek vode cca.90%
-s funkcijo preliva
-preklop iz letnega na zimski režim
-filter iz nerjavne mrežice
-stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar

2-za strehe do 80 m
-s priloženo redukcijo DN 50 in 5/4"

Filtri za na padno cev žleba
Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se
preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Izdelate luknjo                                    Vstavite                                                        Gotovo

2- ni potrebno prežagati padne cevi žleba                                                   - za površino strehe do 80 m
- odmik padne cevi žleba ni pomemben                                                    - visok izkoristek vode do 90%
- funkcija filtra in preliva istočasno                                                             - v paketu je kronski sveder in priključno tesnilo
- preklop iz letnega na zimski režim                                                           - za padno cev žleba DN 70 in DN 100

Speedy - filter za deževnico.
Svetovni prvak v hitri montaži.

Regendieb Pro - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 200 m2

fi 130 mm

2
5

5
 m

m

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba DN 100
-izkoristek vode cca. 90%
-s funkcijo preliva
-preklop iz letnega na zimski režim
-filter iz nerjavne mrežice
-stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar

2-za strehe do 200 m
-s priloženo redukcijo DN 50, DN 32 in 5/4"

Rapido.
Priključni kos za padno
cev žleba.
Svetovni prvak v hitri montaži.

2- ni potrebno prežagati padne cevi žleba                                                   - za površino strehe do 80 m
- odmik padne cevi žleba ni pomemben                                                    - visok izkoristek vode do 90%
- funkcija priklopa in preliva istočasno                                                       - v paketu je kronski sveder in priključno tesnilo
- preklop iz letnega na zimski režim                                                            - za padno cev žleba DN 70 in DN 100

Izdelate luknjo                                    Vstavite                                                        Gotovo
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Filtri za na padno cev žleba
Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se
preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Odstranjevalec listja - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 100 m2. Odstrani vse večje delce smeti.

Polnilni avtomat de luxe - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 80 m2

Polnilni avtomat - filter za deževnico.
V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 50 m2

177 mm

3
5

0
 m

m

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba 
  DN 100 ali DN 70
-idealen kot pred filter
-za odstranjevanje večjih delcev
-enostavno čiščenje filtrne površine
-filter iz nerjavnega materiala

1
4

8
 m

m

fi 150 mm

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba DN 100
-s funkcijo preliva
-preklop iz letnega na zimski režim
-filter grobi
-stranski izhod 1" za dovod v rezervoar

2-za strehe do 80 m
-barva: siva,rjava

fi 130 mm

1
1

5
 m

m

-filter je samočistilen
-vgradnja na padno cev žleba DN 100
  ali DN 70
-s funkcijo preliva
-preklop iz letnega na zimski režim
-stranski izhod 1" za dovod v rezervoar

2-za strehe do 50 m
-barva: siva, rjava

Kompostniki
Različne oblike, velikosti in barve. Izberite primerno velikost. Izberite primerno mesto na vašem vrtu.
Začnite kompostirati. Na naši internetni strani si preberite postopek za pravilno kompostiranje.

Eco-Master črn
300 L

Thermo-King zelen
 400, 600, 900 L

Eco-King zelen ali črn
 400, 600 L

Hitri Eco komposter
 zelen  280 L

Thermo-star
 zelen  400, 600, 1000 L

BIO posoda 10 L

 Eco komposter
  črn  280 L

Univerzalne posode 30, 45, in 70 L
Barva zelena ali bela

Talna rešetka za komposterje
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ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska cesta 2A
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/78-69-270 , 01/78-69-271
Mobi: 051/ 652 - 192
Fax : 01/78-69-266
E-mail:info@armex-armature.si
www.cistilnenaprave-dezevnica.si 
www.armex-armature.si
www.namakaj.si

 z vami že več kot 24 let
        

ARMEX
r zu at  a zum nr aa na jj i n vod do ovz vi oor d

P

V naši naravi je, da skrbimo za naravo.

orp au b ani   de ej žn ear vi nb icZ e

�is lč n ee  k nš ao pl roi avB e

i ten rr me om  jo ad ško iV

jan kd eo  tv e re  k vs seni  zb aol čg a sa nz ei  v pe rc e ve evi zjl avbi eG

lnica  k ti en r o zap do rv ža el ve ad lz ni ihaz   si� stn ee m

m oel vE

no r va ož do op   za  vz sij or  a oo pv rr ee mze o

R

nat  r igo rip šš č aa  z t i erm  re at zsi ns ei  n dl ea pk oa nm ija eN

s�o rp anm jo eK

ah l kni i hjl  to e i kc oli čv inoL

je i il na  dk re uf ga ez  i ok dš paj a i dn nl ea  p vr oč der eP


