
REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN 

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN 
Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel 
een goede regenwaterinstallatie nodig. 

TUINSLANG PLUG

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR
DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.

SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET tuin  
EASY RAIN 3000
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• Geschikt voor het verpompen 
van proper water.  

• Met ingebouwde elektronische 
besturing die de pomp beveiligt 
en regelt in functie van de druk.

• Met Terugstroombeveiliging
• Met droogloopbeveiliging

Tuinslang plug met 
automatische 
waterstopfunctie.

Een systeem voor de opvang, 
de opslag en de distributie van 
regenwater voor behoeften 
die geen drinkwaterkwaliteit 
vereisen.

EASY RAIN 3000 

SLIM RAIN BUDGET 
REGENWATERFILTER

RUSTIGE INLOOP

Minimum height difference, straight piping
Whether for new builds or retrofits: The space- 
saving Filter Horizon 100  is easy to plan and can be 
installed without any extra excavation work. There 
are just five centimeters height difference between 
the rainwater inlet and the dirty water outlet.

Thanks to this minimal height difference, the Fil-
ter Horizon 100  is extremely easy to integrate into 
existing pipework. It can even be placed directly 
inside a rainwater storage tank without changing 
the gradient of existing piping.

✔ filters rainwater from roof areas up to 
200 m² in size (temperate climate zones)

✔ Only 5 cm height difference between
inlet and outlet

✔ For installation in storage tank

✔ Horizontally aligned pipes DN 110

✔ Rainwater for toilet flushing, washing 
machine and garden

slimRain Filter Horizon 100
Filter system for installation in rainwater storage tanks and access shafts

only 5cm
height difference!

slimRain · Oberdorfstraße 26 · 63699 Kefenrod Germany 
Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0 · Fax +49 (0) 60 54-91 21-29 
Internet: www.slimRain.de · E-Mail: info@slimRain.de

slimRain Filter 
Horizon 100

Installed in the 
access shaft of a 

flat tank.
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Afmetingen (cm) 265X189X105

Gewicht (kg) 160

Volume (l) 3000

ø toegang  (mm) ø 450

ø in- en uitgang ø 110

ø110 in tank 
Slechts 5 cm hoogteverschil 
tussen de aanvoer en afvoer.

Deze rustige inloop vertraagt 
het inkomende water en 
verhindert dat eventueel 
bezinksel omgewoeld wordt.

code: 7078

max. debiet (L/min) 95

max. opvoerhoogte.  (m) 46

afmetingen (mm) ø150 x H480

aanzuig aansluiting RVS zuigkorf 1’’
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DS RECUPERATIEPAKETTEN SLIM RAIN garden


