
1. Lietaus nuotekos tvarkomos 
jų susidarymo vietoje

2. Nereikia papildomų leidimų 
įrengti sistemą

3. Ilgalaikis sprendimas – 
tarnaus mažiausiai 50 metų

4. Sistemą paprasta  
sumontuoti

5. Sistema nereikalauja 
ypatingos priežiūros

6. Sistema atlaiko transporto 
apkrovas, todėl ją galima 
įrengti po aikštele

Lietaus nuotekų  
infiltravimo sprendimas

Wavin AquaCell Lite
Skirtas privatiems namams



Kataloginis 
kodas

100 m2 
stogas

200 m2 
stogas

300 m2 
stogas

AquaCell Lite (0,39 m (h) x 0,5 m x 1,0 m) 218400301 15 vnt. 27 vnt. 39 vnt.

Horizontalus sujungimo elementas 218400302 45 vnt. 81 vnt. 117 vnt.

Geotekstilė 3 m x 4 m 217422003 3 vnt. 4 vnt. 6 vnt.

315 mm šulinys (H=1,25 m) su dugnu,  

110 mm vamzdžio pajungimais ir filtru
207413007* 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt.

315 mm PP dangtis A15 213600052 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt.

*Šį šulinuką įmanoma pailginti su spec. prailgintoju, kurio H=0,9 m. Kataloginis kodas 203640923

Prekes galite užsisakyti  
iš mūsų partnerių 

Žemiau pateikti tipiniai medžiagų skaičiavimai atsižvelgiant į stogo, ar kitų kietųjų dangų plotus:

Wavin AquaCell Lite sistema išsprendžia kylančias 
problemas
1. Nereikės jungtis prie miesto nuotekų tinklų
2. Nereikės nukreipti lietaus nuotekų į artimiausią vandens 

telkinį arba gatvę
3. Lietaus nuotekas galėsite sutvarkyti jų surinkimo vietoje

AquaCell Lite

Wavin AquaCell Lite sistema skirta:
1.  Surinkti lietaus nuotekas į požeminį rezervuarą
2.  Palaipsniui infiltruoti surinktą lietaus vandenį į gruntą
3.  Tvarkyti nuotekas tvariai, tausojant aplinką
 
Naudojant infiltracinį sprendimą reikia atsižvelgti, kad:
1.  Gruntiniai vandenys būtų bent 1 m žemiau negu infiltracinio 

rezervuaro dugnas
2.  Gruntas būtų laidus vandeniui
 

Kodėl verta rinktis AquaCell Lite:
1.  Jos montavimui nereikės spec. leidimų
2.  Mažas gaminio svoris
3.  Paprasta transportuoti
4.  Galimas „Pasidaryk Pats“ principas
5.  Leidžiama sumontuoti po privataus namo važiuojamąja dalimi
6.  Tarnavimo laikas 50 metų
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„Wavin Baltic“  |  Ugniagesių g. 4  |  LT-02244 Vilnius  |  Lietuva  |  Tel. +370 5 269 1800
www.wavin.lt  |  El. paštas wb@wavin.com

„Wavin“ priklauso „Orbia“ tarpusavyje 
bendradarbiaujančių įmonių grupei, 
sprendžiančiai kai kuriuos esminius 
uždavinius. Mus jungia bendras tikslas: 
nuolatinis gyvenimo kokybės gerinimas. © 2020 Wavin. „Wavin“ pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Dėl nuolatinio produktų tobulinimo techninės 

specifikacijos gali keistis. Įrengiant būtina laikytis montavimo instrukcijų. 


