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ACO Rain4me ploché nádrže nebo Cis-
tern se instalují do země. Velikost je vole-
ná dle potřeby zahrady nebo domácnosti. 

Ploché podzemní nádrže ACO Rain4me 
lze flexibilně uspořádat tak, aby odpoví-
daly velikosti zahrady. Díky plochému tva-
ru je nutný podstatně menší výkop zemi-
ny než v případě válcového tvaru nádrže.  
Kombinacemi několika základních nádrží 
na dešťovou vodu je možné objem opti-
málně přizpůsobit používání a  disponibil-
nímu místu – a také jej lze kdykoliv zcela 
jednoduše zvětšit.

Jak ploché nádrže tak nádrže typu Cis-
tern jsou kompletně vyrobené ze 
100% recyklovatelného pevného LLD-PE 
materiálu. Staticky testované nádrže jsou 
vyrobené v Německu. U tohoto výrobku s 
dlouhou životností si můžete být jisti, že 
jste našli v každém ohledu dlouhodobě 
udržitelné řešení – ať už se rozhodnete 
pro některé z našich čtyř řešení ve formě 
balíčku nebo pro modulový systém.

25 let záruky
Poskytujeme záruku 25 let na neporuše-
nost základní nádrže (žádné deformace, 
žádná netěsnost nádrží).
Záruční podmínky: instalace při úplném 
dodržení našich podmínek instalace, 
zejména pokud jde o podloží a statiku, 
zamezení neodborné manipulace.
V případě uplatnění záruky Vám při 
bezplatné dodávce zdarma nahradíme 
použitý materiál. Plnění ze záruky nad 
tento rámec jsou vyloučena. Nároky 
z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny.

Made 
in Germany

záruka

25 
let

Nádrž Cistern

Materiál
 ■ černý plast (PE-LLD)
 ■ tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem
  Hrubý objem:  
3.300, 4.700 nebo 6.500 litrů

Výhody
 ■ Mrazuvzdorná instalace
 ■ Stabilní v podzemní vodě (pokud je 
instalováno dle pokynů) 

výška
1,70 m

šířka
1,50 m

délka
2,40 m

3.300 litrů

ACO Rain4me Využívání dešťové vody
Informace k plánování

ACO Rain4me − Nádrže na dešťovou vodu

8
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Online informace,

Konfigurátor a instruktážní video

Systémová struktura plochých nádrží

Plochá nádrž

Uspořádání na Vaší zahradě

Horizontálně Vertikálně

cca 1,25 m (Garden) cca 1,84 m (Garden)

cca 1,45 m (House & Garden) cca 1,84 m (House & Garden)

Materiál
  černý plast (PE-LLD)
 tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem
  2.000 litrů

Váha
 105 kg

Výhody
 potřeba malého výkopu
 možno v pojízdném provedení
  snadná doprava díky modulárnímu sys-
tému

Tip:

Při výpočtu objemu pro 
Váš pozemek Vám pomůže 
ACO Online konfigurátor!
www.rain4me.aco

výška
0,85 m

šířka
1,24 m

délka
2,23 m

rozšiřitelný
otočitelný

ACO Rain4me Využívání dešťové vody
Informace k plánování
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Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Pohodlný odběr vody přes box přípoj-
ky vody

 ■ Aktivní ochrana pitné vody
 ■ Ideální pro rostliny a zvířata
 ■ Snadná instalace 
(čerpadlo umístěné mimo nádrž)

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � nízký, teleskopický nástavec s pocho-
zím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 5 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � odstředivé čerpadlo Jet 
(instalace mimo nádrž)

 � box přípojky vody

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 2000 l

2230 1240 1250 133 Horizontální 103500 35 850,-

2230 850 1840 133 Vertikální 103600 35 850,-

Celkový objem: 4000 l

2230 2480 1250 241 Horizontální 103506 57 890,-

4460 1240 1250 241 Horizontální 103501 57 890,-

2230 1700 1840 241 Vertikální 103606 57 890,-

4460 850 1840 241 Vertikální 103601 57 890,-

Basic
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Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž

8

8

M22

ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 101

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí 
varianty.

Infobox

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 6000 l

2230 3720 1250 349 Horizontální 103507 79 930,-

6690 1240 1250 349 Horizontální 103502 79 930,-

2230 2550 1840 349 Vertikální 103607 79 930,-

6690 850 1840 349 Vertikální 103602 79 930,-

Celkový objem: 8000 l

2230 4960 1250 457 Horizontální 103508 102 080,-

8920 1240 1250 457 Horizontální 103503 102 080,-

2230 3400 1840 457 Vertikální 103608 102 080,-

8920 850 1840 457 Vertikální 103603 102 080,-

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Pohodlný odběr vody přes box přípoj-
ky vody

 ■ Aktivní ochrana pitné vody
 ■ Ideální pro rostliny a zvířata
 ■ Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo 
může v zimě zůstávat v nádrži

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � nízký, teleskopický nástavec s pocho-
zím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 1 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � box přípojky vody

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 2000 l

2230 1240 1250 130 Horizontální 103510 44 730,-

2230 850 1840 130 Vertikální 103610 44 730,-

Celkový objem: 4000 l

2230 2480 1250 238 Horizontální 103516 66 770,-

4460 1240 1250 238 Horizontální 103511 66 770,-

2230 1700 1840 238 Vertikální 103616 66 770,-

4460 850 1840 238 Vertikální 103611 66 770,-

Plus
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Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 103

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí 
varianty.

Infobox

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 6000 l

2230 3720 1250 346 Horizontální 103517 89 350,-

6690 1240 1250 346 Horizontální 103512 89 350,-

2230 2550 1840 346 Vertikální 103617 89 350,-

6690 850 1840 346 Vertikální 103612 89 350,-

Celkový objem: 8000 l

2230 4960 1250 454 Horizontální 103518 110 750,-

8920 1240 1250 454 Horizontální 103513 110 750,-

2230 3400 1840 454 Vertikální 103618 110 750,-

8920 850 1840 454 Vertikální 103613 110 750,-

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Inteligentní systém předčištění díky 
mřížce ve střešním žlabu a samočisti-
címu filtru v nástavci nádrže

 ■ Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpa-
dlem v domě

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � integrovaný filtr v nástavci 
 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � vysokyý, teleskopický nástavec s po-
chozím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 1 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � těsnící prstenec prostupu potrubí
 � nezávislý doplňovací systém pitnou 
vodou (v domě)

 � značící materiál

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 2000 l

2230 1240 1450 138,5 Horizontální 103520 61 630,-

2230 850 1840 138,5 Vertikální 103620 61 630,-

Celkový objem: 4000 l

2230 2480 1450 246,5 Horizontální 103526 83 140,-

4460 1240 1450 246,5 Horizontální 103521 83 140,-

2230 1700 1840 246,5 Vertikální 103626 83 140,-

4460 850 1840 246,5 Vertikální 103621 83 140,-

Compact
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Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 105

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí 
varianty.

Infobox

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 6000 l

2230 3720 1450 354,5 Horizontální 103527 103 580,-

6690 1240 1450 354,5 Horizontální 103522 103 580,-

2230 2550 1840 354,5 Vertikální 103627 103 580,-

6690 850 1840 354,5 Vertikální 103622 103 580,-

Celkový objem: 8000 l

2230 4960 1450 462,5 Horizontální 103528 123 590,-

8920 1240 1450 462,5 Horizontální 103523 123 590,-

2230 3400 1840 462,5 Vertikální 103628 123 590,-

8920 850 1840 462,5 Vertikální 103623 123 590,-

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Inteligentní systém předčištění díky 
mřížce ve střešním žlabu a samočisti-
címu filtru v nástavci nádrže

 ■ Doplňování pitnou vodou podle potře-
by při prázdné venkovní nádrži

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � integrovaný filtr v nástavci 
 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � vysokyý, teleskopický nástavec s po-
chozím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 10 m s integro-
vaným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � těsnící prstenec prostupu potrubí
 � plně automatická řídící jednotka s čer-
padlem a nádrží 60 l (v domě)

 � značící materiál

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 2000 l

2230 1240 1450 156,5 Horizontální 103530 68 590,-

2230 850 1840 156,5 Vertikální 103630 68 590,-

Celkový objem: 4000 l

2230 2480 1450 264,5 Horizontální 103536 90 630,-

4460 1240 1450 264,5 Horizontální 103531 90 630,-

2230 1700 1840 264,5 Vertikální 103636 90 630,-

4460 850 1840 264,5 Vertikální 103631 90 630,-

Professional
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Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž

8

8

M22

ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 107

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí 
varianty.

Infobox

Rozměry Hmotnost Uspořádání Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 6000 l

2230 3720 1450 372,5 Horizontální 103537 112 460,-

6690 1240 1450 372,5 Horizontální 103532 112 460,-

2230 2550 1840 372,5 Vertikální 103637 112 460,-

6690 850 1840 372,5 Vertikální 103632 112 460,-

Celkový objem: 8000 l

2230 4960 1450 480,5 Horizontální 103538 134 820,-

8920 1240 1450 480,5 Horizontální 103533 134 820,-

2230 3400 1840 480,5 Vertikální 103638 134 820,-

8920 850 1840 480,5 Vertikální 103633 134 820,-

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Pohodlný odběr vody přes box přípoj-
ky vody

 ■ Aktivní ochrana pitné vody
 ■ Ideální pro rostliny a zvířata
 ■ Snadná instalace 
(čerpadlo umístěné mimo nádrž)

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � nádrž Cistern
 � vysoký, teleskopický nástavec s po-
chozím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 5 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � odstředivé čerpadlo Jet 
(instalace mimo nádrž)

 � box přípojky vody

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 3300 l

2400 1500 2300 160 103900 42 270,-

Celkový objem: 4700 l

2300 1800 2460 200 103901 47 290,-

Celkový objem: 6500 l

2300 2100 2650 270 103902 56 070,-

Basic

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle 
pokynů).  
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 109

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle 
pokynů).  
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Pohodlný odběr vody přes box přípoj-
ky vody

 ■ Aktivní ochrana pitné vody
 ■ Ideální pro rostliny a zvířata
 ■ Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo 
může v zimě zůstávat v nádrži

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � nízký, teleskopický nástavec s pocho-
zím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 1 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � box přípojky vody

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 3300 l

2400 1500 2300 157 103910 50 930,-

Celkový objem: 4700 l

2300 1800 2460 197 103911 56 070,-

Celkový objem: 6500 l

2300 2100 2650 267 103912 64 840,-

Plus

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Compact – Nádrž Cistern

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me House & Garden Compact – Nádrž Cistern 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Inteligentní systém předčištění díky 
mřížce ve střešním žlabu a samočisti-
címu filtru v nástavci nádrže

 ■ Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpa-
dlem v domě

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � integrovaný filtr v nástavci 
 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � vysokyý, teleskopický nástavec s po-
chozím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 1 m s integrova-
ným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � těsnící prstenec prostupu potrubí
 � nezávislý doplňovací systém pitnou 
vodou (v domě)

 � značící materiál

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 3300 l

2400 1500 2300 167 103920 68 050,-

Celkový objem: 4700 l

2300 1800 2460 207 103921 73 400,-

Celkový objem: 6500 l

2300 2100 2650 277 103922 81 860,-

Compact

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle 
pokynů). 
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Kompletní produkt včetně příslušenství

Rain4me House & Garden Professional – Nádrž Cistern

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH. 111

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci ke stažení
na webu společnosti www.aco-self.cz.

1) Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s 
pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle 
pokynů). 
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

Rain4me House & Garden Professional – Nádrž Cistern 

Produktové informace

ACO Produktové výhody

 ■ Zpomalovač přítoku do nádrže a 
plovoucí sací potrubí s integrovaným 
filtrem pro optimální kvalitu vody

 ■ Inteligentní systém předčištění díky 
mřížce ve střešním žlabu a samočisti-
címu filtru v nástavci nádrže

 ■ Doplňování pitnou vodou podle potře-
by při prázdné venkovní nádrži

 ■ 25 let záruky na nádrž1)

 ■ Plochá nádrž
 � Materiál: černý plast
 � 100% recyklovatelné pevné PE-LLD 
 � Made in Germany

 ■ Co je obsaženo v balíčku:
 � mřížka střešního okapového žlabu 
20 m

 � integrovaný filtr v nástavci 
 � zpomalovač přítoku do nádrže
 � plochá nádrž
 � vysokyý, teleskopický nástavec s po-
chozím poklopem, vyrobeno z plastu

 � sací plovoucí potrubí 10 m s integro-
vaným filtrem

 � bezpečnostní přepad se sifonem
 � tlakové čerpadlo (v nádrži)
 � těsnící prstenec prostupu potrubí
 � plně automatická řídící jednotka s čer-
padlem a nádrží 60 l (v domě)

 � značící materiál

 

Přehled plochých nádrží

 

Rozměry Hmotnost Obj. číslo Cena/ks
Délka Šířka Výška
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč]

Celkový objem: 3300 l

2400 1500 2300 185 103930 75 010,-

Celkový objem: 4700 l

2300 1800 2460 225 103931 80 040,-

Celkový objem: 6500 l

2300 2100 2650 295 103932 88 280,-

Professional

http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
http://www.aco-self.cz/200-sklepni-okna.html
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Modulový systém

Modulový systém GARDEN

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Vyberte nástavec a filtryVyberte si nádrž

Modulový systém GARDEN

  pojízdný poklop, zatíže-
ní vozidly do 3,5 t nebo 
na nápravu 2,2 t 
(Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

  pochozí poklop, zatíže-
ní až 200 kg (Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

 s 20 m ochranné mřížky

  s 20 m ochranné mřížky

 s 20 m ochranné mřížky   pochozí poklop, zatížení  
až 200 kg (Ø 60 cm)

  s teleskopickým šachtovým nástav-
cem z plastu

  výškově nastavitelné  
(400 – 435 mm)

Obj. č.: 103101 
9 300,- Kč

Obj. č.: 103102 
11 770,- Kč

Obj. č.: 103100 
5 060,- Kč

 ■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou 
plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž

Nástavec 
s mřížkou pro okapové žlaby

1 2
Plochá nádrž 
horizontální*

 ■ Min. výkopové práce
 ■ Lze instalovat  
v příjezdových cestách

 ■ 4000 l = 2 x 2000 l 
6000 l = 3 x 2000 l 
8000 l = 4 x 2000 l

 ■ Snadná přeprava 
(modul. systém)

Plochá nádrž 
vertikální*

 ■ Prostorově úsporný, vhodný 
pro menší zahrady

 ■ 4000 l = 2 x 2000 l 
6000 l = 3 x 2000 l 
8000 l = 4 x 2000 l

 ■ Snadná přeprava 
(modulový systém)

Cistern*

 ■ Mrazuvzdorná instalace
 ■ Stabilní v podzemní vodě
 ■ Lze instalovat v příjezdo-
vých cestách

2,23 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103001
23 750,- Kč

2,23 x 2,48 x 0,85 m
Obj. č.: 103002
45 900,- Kč

2,23 x 3,72 x 0,85 m
Obj. č.: 103003
66 770,- Kč

2,23 x 4,96 x 0,85 m
Obj. č.: 103004
85 920,- Kč

4,46 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103022
45 900,- Kč

6,69 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103023
66 770,- Kč

8,92 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103024
85 920,- Kč

2,23 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103000
23 750,- Kč

2,23 x 1,70 x 1,24 m
Obj. č.: 103032
45 900,- Kč

2,23 x 2,55 x 1,24 m
Obj. č.: 103033
66 770,- Kč

2,23 x 3,40 x 1,24 m
Obj. č.: 103034
85 920,- Kč

4,46 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103042
45 900,- Kč

6,69 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103043
66 770,- Kč

8,92 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103044
85 920,- Kč

2,40 x 1,50 x 1,70 m
Obj. č.: 103760
29 430,- Kč

2,30 x 1,80 x 1,86 m
Obj. č.: 103761
34 780,- Kč

2,30 x 2,10 x 2,05 m
Obj. č.: 103762
43 440,- Kč

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

3.300 l

4.700 l

6.500 l

Vyberte set s čerpadlem

 

Obj. číslo: 103151
13 890,- Kč

tlakové čerpadlo
  uvnitř nádrže
  pohodlné řešení, protože čerpadlo 
může zůstat v nádrži i v zimních 
měsících (odolné proti mrazu)

  sací plovoucí potrubí 1 m  
s integrovaným filtrem

3

*  Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

Modulový systém GARDEN
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ACO Rain4me – nádrže na vodu
Modulový systém

Modulový systém GARDEN

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Infobox

bezpečnostní sifon. přepad 
  sběrač pilu 
 PE, připojení DN 110

Obj. číslo: 103201 
660,- Kč

zpomalovač přítoku  
  neutralizuje zápach vody díky 
obohacování kyslíkem

Obj. číslo: 103211 
700,- Kč

Vyberte nástavec a filtry

  pojízdný poklop, zatíže-
ní vozidly do 3,5 t nebo 
na nápravu 2,2 t 
(Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

  pochozí poklop, zatíže-
ní až 200 kg (Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm

  s filtračním košem 
(jednoduchá alternativa 
pro filtrování vody)

  s filtračním košem 
(jednoduchá alternativa 
pro filtrování vody)

Obj. č.: 103106 
10 120,- Kč

Obj. č.: 103107 
16 010,- Kč

 ■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou 
plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž

Nástavec s filtračním košem bez 
mřížky pro okapový žlab

  pochozí poklop, zatíže-
ní až 200 kg (Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm

  pojízdný poklop, zatíže-
ní vozidly do 3,5 t nebo 
na nápravu 2,2 t 
(Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

  s vestavěným filt-
račním košem 
(hodný pro připo-
jení ke zpomalova-
či přítoku)

  až 4 přítoky 
DN 110

  s vestavěným filt-
račním košem 
(hodný pro připo-
jení ke zpomalova-
či přítoku)

  až 4 přítoky 
DN 110

  s 20 m ochran-
né mřížky

  s 20 m ochran-
né mřížky

Obj. č.: 103108 
12 120,- Kč

Obj. č.: 103109 
17 660,- Kč

Nástavec s vestavěným filtračním ko-
šem a mřížkou pro okap. žlaby

 ■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou 
plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž

Vyberte set s čerpadlem

Box přípojky vody 
 praktické přímé připojení
  instalace do země

Obj. číslo: 103206
1 640,- Kč

Sloupek s kohoutkem
  s kohoutkem pro snadnou distribu-
ci vody na zahradě

Obj. číslo: 103215
3 650,- Kč

Vyberte si doplňky4
 

Obj. číslo: 103150
4 470,- Kč

odstředivé čerpadlo Jet
  instalace mimo nádrž
  snadná montáž – není třeba poklád-
ka elektrického vedení

  hřídel a plášť z nerezové oceli, 
oběžné kolo z plastu odolného proti 
opotřebení

  sací plovoucí potrubí 5 m  
s integrovaným filtrem

bezpečnostní sifon. přepad 
  sběrač pilu 
 PE, připojení DN 110

Obj. číslo: 103201 
660,- Kč

*  Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

Modulový systém GARDEN
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Modulový systém

Modulový systém HOUSE & GARDEN

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Infobox

Vyberte nástavec a filtryVyberte si nádrž

Modulový systém HOUSE & GARDEN

1 2
Plochá nádrž 
horizontální*

 ■ Min. výkopové práce
 ■ Lze instalovat  
v příjezdových cestách

 ■ 4000 l = 2 x 2000 l 
6000 l = 3 x 2000 l 
8000 l = 4 x 2000 l

 ■ Snadná přeprava 
(modul. systém)

Plochá nádrž 
vertikální*

 ■ Prostorově úsporný, vhodný 
pro menší zahrady

 ■ 4000 l = 2 x 2000 l 
6000 l = 3 x 2000 l 
8000 l = 4 x 2000 l

 ■ Snadná přeprava 
(modulový systém)

Cistern*

 ■ Mrazuvzdorná instalace
 ■ Stabilní v podzemní vodě
 ■ Lze instalovat v příjezdo-
vých cestách

2,23 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103001
23 750,- Kč

2,23 x 2,48 x 0,85 m
Obj. č.: 103002
45 900,- Kč

2,23 x 3,72 x 0,85 m
Obj. č.: 103003
66 770,- Kč

2,23 x 4,96 x 0,85 m
Obj. č.: 103004
85 920,- Kč

4,46 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103022
45 900,- Kč

6,69 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103023
66 770,- Kč

8,92 x 1,24 x 0,85 m
Obj. č.: 103024
85 920,- Kč

2,23 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103000
23 750,- Kč

2,23 x 1,70 x 1,24 m
Obj. č.: 103032
45 900,- Kč

2,23 x 2,55 x 1,24 m
Obj. č.: 103033
66 770,- Kč

2,23 x 3,40 x 1,24 m
Obj. č.: 103034
85 920,- Kč

4,46 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103042
45 900,- Kč

6,69 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103043
66 770,- Kč

8,92 x 0,85 x 1,24 m
Obj. č.: 103044
85 920,- Kč

2,40 x 1,50 x 1,70 m
Obj. č.: 103760
29 430,- Kč

2,30 x 1,80 x 1,86 m
Obj. č.: 103761
34 780,- Kč

2,30 x 2,10 x 2,05 m
Obj. č.: 103762
43 440,- Kč

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

3.300 l

4.700 l

6.500 l

Box přípojky vody 
 praktické přímé připojení
  instalace do země

Obj. číslo: 103206
1 640,- Kč

Sloupek s kohoutkem
  s kohoutkem pro snadnou distribu-
ci vody na zahradě

Obj. číslo: 103215
3 650,- Kč

Vyberte si doplňky4

*  Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

Modulový systém HOUSE & GARDEN

  pochozí poklop, zatíže-
ní až 200 kg (Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm

  pojízdný poklop, zatíže-
ní vozidly do 3,5 t nebo 
na nápravu 2,2 t  
(Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

  s integrovaným fil-
trem v nástavci 
pro optimální čiš-
tění vody

  s integrovaným fil-
trem v nástavci 
pro optimální čiš-
tění vody

   s 20 m ochran-
né mřížky

   s 20 m ochranné 
mřížky

Obj. č.: 103104 
12 360,- Kč

Obj. č.: 103105 
18 010,- Kč

Nástavec s integrovaným filtrem
a mřížkou pro okapové žlaby

 ■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou 
plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou 
plochou nádrž
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Modulový systém HOUSE & GARDEN

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

bezpečnostní sifon. přepad 
  sběrač pilu 
 PE, připojení DN 110

Obj. číslo: 103201 
660,- Kč

zpomalovač přítoku  
  neutralizuje zápach vody díky 
obohacování kyslíkem

Obj. číslo: 103211 
700,- Kč

Vyberte nástavec a filtry

  pochozí poklop, zatíže-
ní až 200 kg (Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm

  pojízdný poklop, zatíže-
ní vozidly do 3,5 t nebo 
na nápravu 2,2 t 
(Ø 60 cm)

  s vysokým teleskopickým 
šachtovým nástavcem 
z plastu

  výškově nastavitelné 
(600 – 695 mm)

  s vestavěným filt-
račním košem 
(hodný pro připo-
jení ke zpomalova-
či přítoku)

  až 4 přítoky 
DN 110

  s vestavěným filt-
račním košem 
(hodný pro připo-
jení ke zpomalova-
či přítoku)

  až 4 přítoky 
DN 110

  s 20 m ochran-
né mřížky

  s 20 m ochran-
né mřížky

Obj. č.: 103108 
12 120,- Kč

Obj. č.: 103109 
17 660,- Kč

Nástavec s vestavěným filtračním ko-
šem a mřížkou pro okap. žlaby

 ■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou 
plochou nádrž

 ■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž

Modulový systém HOUSE & GARDEN

Vyberte set  
s čerpadlem

 

Obj. č.: 103153 
25 540,- Kč

Obj. č.: 103152 
20 720,- Kč

3

plovoucí sací 
potrubí 10 m 
s integrovaným 
filtrem

plovoucí sací 
potrubí 10 m 
s integrovaným 
filtrem

tlakové čerpa-
dlo

těsnění prostupu 
potrubí

těsnění prostupu 
potrubí

štítky s označením

štítky s označením

Plně automatický řídící systém pro dešťové vody Compact
 doplňování nádrže pitnou vodou
 tlakové čerpadlo pro čistou vodu (uvnitř nádrže)
 s plovoucím sacím filtrem
 s plovákovým spínačem
 těsnění prostupu pro potrubí DN 110
 ze zákona požadované štítky s označením

Plně automatický řídící systém pro dešťové vody Professional
 ideální doplňování na základě potřeby
 čerpadlo uvnitř domu
 s plovoucím sacím filtrem
 s plovákovým spínačem
 těsnění prostupu pro potrubí DN 110
 ze zákona požadované štítky s označením
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U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou bez DPH.

Rain4me – Příslušenství 

Popis Hmotnost Objednací Cena/ks
[kg] číslo [Kč]

Nástavec pro zvýšení pokopu
 ■ z PE
 ■ DN600
 ■ 600 mm (čistá výška)

9,5 103103 3 060,-

Pneumatický senzor hladiny vody 1,0 103200 2 540,-

Podpůrný set čerpadla
 ■ Ponorné čerpadlo pro podporu v případě  
nepříznivých přítokových podmínek

5,0 103204 4 770,-

Gumové těsnění pro  
dodatečné otvory DN 110

 ■ vrtaný otvor Ø 127 mm
 ■ pro použití s produktem obj. č. 103207

0,2 103205 130,-

Vrtací korunka
 ■ pro osazení gumového těsnění DN 110
 ■ místa pro vrtání do nádrže jsou již naznačena
 ■ požadováno pouze v případě potřeby další 
otvorů do nádrže

0,8 103207 720,-

Mřížka do okapových žlabů 
 ■ vyrobeno z plastu
 ■ 17 ks ã 600 mm (10,2 m/bal)
 ■ pro okapy šířky 90 – 150 mm
 ■ Měli by být vždy instalovány!

1,0 103209 520,-

Filtr na listí
 ■ do okapového svodu

1,0 103212 1 220,-

Zpětná klapka Triplex typ 2 DN 50
 ■ doporučeno v kombinaci s plně automatickým 
řídícím systémem pro dešťové vody Compact 
obj. č. 103152

0,4 2105.20.00 3 150,-

Regulátor odtoku
 ■ regulátor může být nastaven 0,05− 0,35 l/s 
dodatečně vyžadováno: 

 � 1x gumové těsnění 103205 
 � 1x vrtací korunka 103207

0,7 103217 3 770,-
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RETENCE
Zadržování dešťové vody a retenční systémy stále více nabývají 
na důležitosti. Tyto systémy mají za úkol zadržovat dešťovou 
vodu a vypouštět ji do kanalizace později. To umožňuje vyrovnání 
špiček přítoků při přívalových deštích nebo povodních. Je tak 
zajištěno, že veřejná kanalizace není v takových situacích 
zahlcena. Orgány veřejné správy často stanovují, že dešťová 
voda musí být zadržena, především pak v hustě obydlených 
oblastech.
Instalací regulátoru odtoku do nádrže ACO Rain4me lze vytvořit 
vhodné řešení pro retenci dešťové vody. Regulátor odtoku 
instalovaný v nádrži zajistí, že do veřejné kanalizace je odváděn 
pouze nízký regulovaný objem vody. Předem definovaný objem 
dešťové vody lze také zadržet na pozemku pro domácí a zahradní 
využití.

Regulátor odtoku zajišťuje stálý a předem definovaný odtok 
vody. Rychlost odtoku regulátoru může být v závislosti na 
požadavku nastavena v rozmezí 0,05 až 0,35 litrů za vteřinu. Je 
instalován za pomoci vrtací korunky a gumového těsnění u spodní 
hrany nádrže. 
Plovák regulátoru odtoku v retenční nádrži může být připevněn ke 
vnitřní straně nástavce a pomocí délky provazce stanovit, jaké 
množství dešťové vody má být zachyceno pro použití na zahradě 
nebo v domě. Využíváním dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné 
vody v průměrné domácnosti. 

Příklad návrhu nádrže 4 000 l použité pro retenci dešťové vody Vrtací korunkou vytvořte otvor u dna nádrže pro připojení regu-
lovaného odtoku

a

b

c

d
1

2

3

4

přítok dešťové vody

přepad

retenční potrubí

a
b c

d

1

2

3

4

upevňovací provazec

vodní hladina

plovák

regulovaný odtok

kabelové vedení


