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Carat - ondergrondse regenwatertank

De ondergrondse Carat tank wordt 

gefabriceerd in een spuitgiet-

machine, wat wereldwijd uniek is 

voor tanks van deze grootte. Het 

spuitgieten geeft de tank een onver-

gelijkbare stabiliteit. Bovendien 

garandeert het proces een onge-

wone maatnauwkeurigheid van de 

onderdelen. De wandsterkte is in 

tegenstelling tot andere tanks over 

het gehele oppervlak gelijkmatig.

polyethyleen – met duidelijke 
voordelen tegenover beton

De geringe vervorming en de hoge 

stijfheid van het materiaal zorgen 

voor een optimale stabiliteit van 

de tank. Het materiaal zorgt zo 

voor een unieke levensduur van uw 

ondergrondse Carat tank. De tank 

is ook probleemloos recycleerbaar.

Door hun wezenlijk laag gewicht 

worden tanks uit PE tot ca. 6000L 

volume zonder kraan geïnstalleerd, 

waardoor de kosten hiervan komen 

te vervallen. 

Tanks uit PE overtuigen verder 

door de gladde binnen- en buiten-

uniek productieproces

Production monitored
certified design

••    hoogste stabiliteit 

•    constante kwaliteit - TUV getest 

•  overrijdbaar door personen-  

    wagen en vrachtwagen 

    (in combinatie met gietijzeren 

    deksel)

•    volledig gemonteerd of in twee 

    helften (voor smalle doorgangen)

•  in grondwater stabiel tot aan 

    het deksel of tot aan het 

    midden van de tank

•    makkelijk te transporteren 

•    zekere investering : 25 jaar

    garantie

vlakken, dewelke een hogewa-

terkwaliteit en een gemakkelijke 

reiniging garanderen.

volledig afgedicht 

Om vervuiling in de tank effec-

tief tegen te gaan, is de Carat 

tank voorzien van verschil lende 

afdichtingen. Zo wordt voor-

komen dat grondwater in de tank 

stroomt. De dichtingen bevin-

den zich in de overgang van tank 

naar mangat, en tussen mangat 

en telescoopschacht. Alle in het 

mangat aangesloten leidingen 

worden door de dichtingen eve-

neens perfect afge sloten.

omlopende stabilisering 

Door het ribbenprofiel in het tank-

oppervlak treden zelfs bij extreme 

belastingen van de Carat tank geen 

noemenswaardige vervormingen 

op. De tank kan tot 1,5 meter 

onder de grond geplaatst worden. 

De meeste volumes van de Carat 

tank zijn grondwater stabiel, tot 

aan het deksel of tot het midden 

van de tank voor de zelf monteer-

bare tanks. 

Bovendien dient het omlopend 

H-profiel als eenvoudige houvast 

om de tank te tillen. 

Let er wel op dat u de plaatsingsvoor-

schriften in acht neemt.

 

de eerste tank die voor u zijn 
hoofd omdraait 

De draaibare schacht kan onaf-

hankelijk van de tank naar de 

aansluitingen gedraaid worden. 

Een groot gemak bij montage! Hij 

is optimaal aan te passen aan het 

oppervlakte doordat hij traploos in 

hoogte verstelbaar en tot 5 graden 

Production monitored
certified design



filters
voor of in de tank

Optimax filter intern/extern   

zelfreinigende filtertechniek - 

hoog rendement

• meer dan 95% wateropbrengst

• 3-laags filterelement waarvan

   edelstalen fijnfilter met maas -

   wijdte 0,35 mm

• onderhoudsarm, door zelfreini-

   gende werking, optioneel met  

   extra reinigingsunit opticlean

• hoogteverschil van 200 mm 

   (165 mm intern) tussen toevoer

   en afvoer

extern

• traploze inbouwdiepte van 570-

   1050 mm door telescoopschacht

• begaanbaar met kunststoffen 

   deksel, overrijdbaar met giet-

   ijzeren deksel

• kindveilig afsluitbaar deksel 

• tot 1500 m² dakoppervlakte

in tank

• met transparant deksel voor een 

   eenvoudige controle

• tot 350 m² dakoppervlakte

• verkrijgbaar in pakket met 

  rustige toevoer, overloopsifon en 

  flexibele mof 

Minimax filter intern/extern

zelfreinigende filtertechniek - 

minimaal hoogteverlies

• meer dan 95% wateropbrengst

• edelstalen buisfilter met maas-

   wijdte 0,35 mm

• onderhoudsarm, door zelfreini-

   gende werking, optioneel met  

   extra reinigingsunit opticlean

extern

• traploze inbouwdiepte van 485-

   970 mm door telescoopschacht

• begaanbaar met kunststoffen 

   deksel, overrijdbaar met giet-

   ijzeren deksel

• kindveilig afsluitbaar deksel

• tot 350 m² dakoppervlakte 

• slechts 10mm hoogteverschil 

   tussen toevoer en overloop ; 

   10cm tussen toe- en afvoer

   naar de regenwaterput
 

in tank

• tot 350 m² dakoppervlakte 

• verkrijgbaar met rechte en 

   gebogen overloop

Universele filter intern/extern
100% wateropbrengst - 
niet zelfreinigend

• vooral voor tuinberegening

• uitneembare korf met handvat, 

   zeef met maaswijdte 0,35 mm

• hoogteverschil van 270 mm (250 

   mm intern) tussen toe- en afvoer

extern

• traploze inbouwdiepte van 570-

   1050 mm door telescopische

   schacht

• begaanbaar met kunststoffen 

   deksel, overrijdbaar met giet-

   ijzeren deksel

• kindveilig afsluitbaar deksel 

• tot 1200 m² dakoppervlakte

intern

• filterhuis in tank zonder gereed-

   schap verwijderbaar

• tot 350 m² dakoppervlakte 

beste waterkwaliteit door het 
4 stappen reinigingsproces   

stap 1 - Het regenwater loopt over 

het gepatenteerde filtersysteem. 

Het gereinigde water komt in de 

tank en verontreinigingen worden 

met een beetje restwater naar de 

riool gespoeld.  

stap 2 - Opdat zich zeer fijne 

vuildeeltjes (<0,35mm) op de 

tankbodem kunnen afzetten, wordt 

het gefilterde water door de rustige 

toevoer naar de bodem geleid. Zo 

wordt een permanente werveling 

van het water verhinderd en  zuurstof 

in het water toegevoegd, waardoor 

de vuildeeltjes bacteriologisch 

afgebroken worden. Daardoor blijft 

het water helder en fris.

stap 3 - Vuildeeltjes, lichter 

als  water (b.v. pollen) zetten 

zich op het water af als drijvende 

oppervlaktelaag. Door de in de tank 

gemonteerde overloop, wordt bij 

het overlopen van de tank deze 

laag verwijderd. Overlopen van 

de tank is belangrijk voor een 

gelijkblijvende waterkwaliteit.

stap 4 - Het opgeslagen water 

wordt door een vlotteraansluiting 

aangezogen vanuit de bovenste 

laag van de tank. Ca. 10 cm onder 

het wateroppervlak bevindt zich 

immers het zuiverste water.       
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telescopisch mangat mini of maxi met PE-deksel, begaanbaar 
inclusief PE-spuitgegoten deksel met kinderslot

5 graden schuin te plaatsen

Mini: traploos instelbaar van 750-950 mm afdekking boven tankrug

lengte 360 mm, Ø binnen 600 mm, Ø buiten 778 mm, gewicht 6 kg

Maxi: traploos instelbaar van 750-1050 mm afdekking boven tankrug

lengte 476 mm, Ø binnen 600 mm, Ø buiten 850 mm, gewicht 13 kg

telescopisch mangat met gietijzeren deksel
personenwagen overrijdbaar - met gietijzeren deksel Klasse B met kinderslot

traploos instelbaar van 750-1050 mm afdekking boven tankrug

5 graden schuin te plaatsen 

lengte 476 mm, Ø binnen 600 mm, Ø buiten 850 mm

telescopisch mangat  BEGU
Voor tuin en huis gebruik. De tank is afgedicht tot aan het maaiveld. Ideaal 

voor geasfalteerde oppervlaktes

personenwagen en vrachtwagen overrijdbaar - voor in de handel verkrijgbare 

betonringen / BEGU deksel 

traploos instelbaar van 750-1050 mm afdekking boven tankrug

5 graden schuin te plaatsen 

lengte 460 mm, Ø binnen 600 mm, Ø buiten 855 mm

tussenstuk 
met het tussenstuk en het telescoop mangat kan een afdekking van max. 

1500 mm gerealiseerd worden

Carat - ondergrondse regenwatertank
kies uw gewenste tankafdekking
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* bestaat uit twee Carat tanks

inhoud 2700 L 3750 L 4800 L 6500 L 7500 L* 9600 L* 13000 L*

breedte 1565 mm 1755 mm 1985 mm 2190 mm maat zie 
3750 L tank*

maat zie
4800 L tank*

maat zie 
6500 L tank*

gewicht 120 kg 150 kg 185 kg 220 kg

Belastbaarheid (vrijstaand)

max. aslast 8 ton 8 ton 8 ton 8 ton

max. totaalgew. 12 ton 12 ton 12 ton 12 ton

grondwater tot tot tank bovenzijde tot tankmidden

bij S-versie tot tankmidden tot tankmidden



Herkules tank®
boven- en ondergrondse montage

•  Herkules tank voor bovengrondse 

    installatie in tuin of kelder, of voor 

    ondergrondse montage (onder-

    steuningsbuis vereist)

•  tank kan volledig in grond-

    water ingebouwd worden, de 

    montagehandleiding moet daarbij 

    wel gerespecteerd worden

•  glasvezelversterkt PP - UV stabiel 

    en 100% recycleerbaar

•  met 24 gepatenteerde snel-

    verbindingen - zonder schroeven

•  demontage mogelijk

•  mogelijkheid tot koppelen van 

    verschillende tanks 

•  verbindingen en tank zijn TUV 

    geattesteerd

•  gemakkelijk transporteerbaar - ca. 

    30 kg per tankhelft, aparte delen 

    passen door elke deurbreedte   

    (vanaf 80 cm)

•  aansluiting buizen diameter 80 mm, 

    110 mm of 200 mm

•  ondersteuningsbuis, toezicht-

    schacht en verbindingsset 

    afzonderlijk verkrijgbaar

•  bovengrondse tank bij vorstgevaar 

    leegmaken! •  grote opslagcapaciteit  

•  gemakkelijk te transporteren

•  meerdere tanks koppelbaar

inhoud diameter hoogte diameter dekselopening gewicht

1600 liter 1090 tot 1350 mm 1600 mm 180 mm 60 kg



regentonnen
rond, rechthoekig en amfoor

ronde regentonnen
compleet met deksel en aftapkraan

voetje voor ronde regentonnen
voor een gemakkelijke waterafname van 

overloopkraan in gieter. Hoogte 33 cm

rechthoekige regentonnen
compleet met deksel zonder kraan

voetje voor rechthoekige
voor een gemakkelijke waterafname van 

overloopkraan in gieter. Hoogte: 33 cm

inhoud lengte breedte hoogte
205 liter 697 mm 697 mm 816 mm

500 liter 800 mm 1240 mm 930 mm

amfoor regenton 
stijlvol alternatief - bovengronds

•  amfoor regenton 300 en 500 liter

•  stijlvolle regenwatertank, mooie vorm voor in de tuin

•  hoog opslagvolume met gering plaatsverlies

•  eenvoudige montage met aftapkraan door

    voorgevormde draadaansluiting

•  bevestigingshaken voor stormveiligheid inbegrepen

•  messing aftapkraan ¾” afzonderlijk verkrijgbaar

•  toevoer met dichtingsring

•  optimaal comfort in verbinding met een buisfilter 

•  tank leegmaken bij vorstgevaar

aftapkraan regenton
met dichting en borgmoer - ¾” 

 

inhoud max. diameter hoogte diameter dekselopening gewicht

300 liter 700 mm 1300 mm 180 mm 12 kg

500 liter 800 mm 1500 mm 180 mm 17 kg

inhoud diameter hoogte

205 liter 710 mm 760 mm

500 liter 936 mm 1025 mm

regentonnen



regenwaterzuil
stijlvolle regenton

regenwaterzuil 
het elegante alternatief  

•  in 330, 500, 1000 en 2000 liter

•  de regenwaterverzameltank 

    heeft een mooie vorm, is   

    plaatsbesparend en uiterst 

    stabiel

•  hoog opslagvolume – één zuil 

    vervangt tot 5 regentonnen

•  eenvoudige montage van aftap-

    kraan met een voorgevormde 

    draadaansluiting

•  bevestigingshaken voor storm-

    veiligheid inbegrepen

•  messing aftapkraan ¾” 

    afzonderlijk verkrijgbaar

•  optimaal comfort in verbinding

    met een buisfilter

•  in zandbeige, steengrijs en  

   donkergroen

•  tank leegmaken bij vorstgevaar!

regenwaterwandzuil 
•  zuil in 550 liter

•  regenwaterverzameltank 

    in de vorm van een halve zuil

•  bijzonder plaatsbesparende uit-  

    voering – de tanks is slechts 

    515mm diep

•  andere voordelen zie boven

inhoud max. diameter hoogte diameter dekselopening gewicht

330 liter 590 mm 1610 mm 200 mm 12 kg

500 liter 730 mm 1930 mm 200 mm 23 kg

1000 liter 910 mm 2220 mm 200 mm 40 kg

2000 liter 1190 mm 2226 mm 200 mm 56 kg

inhoud breedte diepte hoogte diameter dekselopening gewicht

550 liter 880 mm 515 mm 2120 mm 200 mm 30 kg

regenwaterwandzuil

regenwaterzuil



Plastiek Van Wauwe -  info@caratmilieu.be - www.caratmilieu.be

Oude Bosuilbaan 43 - 2100 Deurne - tel.: 03 326 75 70 - fax: 03 326 26 99

Ook verkrijgbaar:  speciale tanks, pompen & bijvulsystemen, afvalwaterzuiveringssystemen, infi ltratietunnels

regenwaterrecuperatie

luxe regendief
• zelfreinigende buisfilter met 

   regenton-overloopfunctie 

• met edelstalen fijnfilter

• hoge wateropbrengst (ca. 90%)

• inclusief reductie voor inbouw in 

   verticale regenwaterbuis diam.

   80 mm tot 110 mm

• zijdelingse uitgang van 80mm

• voor daken tot ca. 100 m²

• behuizing (diameter x hoogte): 

   170mm x ca. 300mm

• in grijs en bruin

• eenvoudige omschakeling van 

   zomer– naar wintergebruik

regendief
• zelfreinigende buisfilter met 

   regenton-overloopfunctie

• hoge wateropbrengst (ca. 90%)

   voor verticale regenwater-

   buizen diam. 80 mm tot 

   110mm

• zijdelingse uitgang van 80 mm

• voor daken tot ca. 80 m²

• behuizing (LxBxH): 240mm x 

   145mm x 250mm

• in grijs en bruin

luxe vulautomaat 
• met zeef als bladafscheider

• met regenton-overloopfunctie

• voor verticale regenwaterbuizen 

   diameter 110mm

• zijdelingse uitgang 1”, met slang 

   25cm en schroefverbinding

• voor daken tot ca. 80m²

• in grijs en bruin

• eenvoudige omschakeling van 

   zomer – naar wintergebruik

bladafscheider
• scheidt gebladerte en groot vuil 

   zijdelings af uit het regenwater,

   een verstopte buis wordt hier-

   door vermeden

• inclusief reductie voor de inbouw 

   in verticale buizen diameter 

   75mm tot 110mm

• ideaal bij hevige bladval

• zelfreinigend en onderhoudsarm

• gemakkelijke afname van het 

   zeefval zonder afbraak van de 

   filter

• in grijs en bruin

 

Vraag ons meer informatie!

Staatsbaan 4E - 3210 Lubbeek - tel.: 016 62 09 01 - fax: 016 62 00 10


