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z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem 
przed dostępem małych zwierząt i teleskopową stu-
dzienką rewizyjną z deklem do 200 kg, filtr zbierają-
cy i odpowiednią dla pakietu pompę (Haustechnik 
II jest zalecany przede wszystkim w przypadku, gdy 
odległość pomiędzy zbiornikiem a wewnętrzną in-
stalacją jest znaczna). Opcjonalnie każdy pakiet wy-
posażony jest w centralę deszczową z akcesoriami 

umożliwiającymi pobór wody ze zbiornika i wpro-
wadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej 
(WC, pralka, sprzątanie).  
 
Pakiet Twinbloc Garten
Pakiet ten przeznaczony jest tylko dla ogrodu, czy 
celów gospodarczych, jak mycie samochodu. Pakiet 
Garten zawiera zbiornik Twinbloc z syfonem prze-

Systemy zagospodarowania  
wody deszczowej Roth

Za gromadzeniem i wykorzystaniem deszczówki  
w gospodarstwie domowym przemawiają argumen-
ty natury ekonomicznej i ekologicznej. Jesteśmy 
świadomi, że środowisko nie jest odnawialne lub,  
jak w przypadku wody, jej zasoby nie będą się odna-
wiać w nieskończoność.
Średnie dzienne zużycie wody przez jedną osobę wy-

nosi 150 l. Racjonalne gospodarowanie wodą powo-
duje zmniejszenie tej ilości do 100 l. W dodatku do 
niektórych celów nie trzeba wykorzystywać wody 
pitnej. Do spłukiwania toalety, prania, sprzątania, 
podlewania ogrodu, czy napełnienia ogrodowego 
oczka doskonale nadaje się deszczówka. Instalacje 
magazynowania wody deszczowej w domach jedno-
rodzinnych nie wymagają znacznej objętości zbiorni-
ka. Przyjmuje się w przybliżeniu, że 25 m2 zadaszonej 
powierzchni odpowiadać powinno nie więcej niż 1 m3  
objętości zbiornika. W skład systemu magazyno-
wania deszczówki firmy Roth wchodzą pojedyncze 
zbiorniki naziemne 750/1100 i 2000 l oraz zbiorniki 
podziemne 1500, 3500 i 5000 l dostępne w pełnych 
pakietach z wyposażeniem. Możemy wybrać spo-
śród trzech rodzajów pakietów.

Pakiet TWINBLOC Haustechnik I i Haustechnik II 
Przeznaczone są do zagospodarowania wody desz-
czowej dla celów bytowo-gospodarczych takich, jak: 
spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, podlewanie ogro-
du. Standardowe wyposażenie pakietów Haustech-
nik zawiera zbiornik lub baterie zbiorników Twinbloc 

Firma Roth od lat znana jest na rynku przede wszystkim z systemów instalacji 
grzewczych i sanitarnych – ogrzewania płaszczyznowego, c.o. oraz c.w.u i z.w.u. 
Dodatkowo może się jeszcze pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
produkcji zbiorników z polietylenu, które mają wiele zastosowań. Zbiornik jako bazowy 
produkt, można odnaleźć w programie sprzedażowym Roth zarówno w systemach 
wykorzystywanych do zagospodarowania wody pitnej, deszczowej i ścieków bytowych 
w przydomowych oczyszczalniach. Poniżej zaprezentujemy poszczególne rozwiązania.

Zbiorniki z polietylenu firmy Roth 
Gospodarowanie wodą deszczową i ściekami

Zbiorniki magazynowe naziemne Roth
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cyjny stabilizujący proces oczyszczania metodą osa-
du czynnego „SSB” w Roth MicroStar oraz drenaż  
w Roth MicroSeptic.
Proponowane urządzenia spełniają restrykcyjne wy-
mogi wszystkich aktów prawnych i norm obowią-
zujących nie tylko w Niemczech, ale i w całej Unii 
Europejskiej i zostały skontrolowane w notyfikowa-
nym laboratorium na zgodność z normą zharmo-
nizowaną EN 12566-3+A2 oraz EN 12566-1 z ozna-
kowaniem CE. 

Technologia hybrydowa realizowana jest w pojedyn-
czym zbiorniku Twinbloc 5000 l dla 4/6 osób lub zesta-
wach dwóch zbiorników 5000 l Twinbloc dla 8/12 osób.  
Procesy technologiczne w oczyszczalni realizowa-
ne są w reaktorze SBR. Zastosowanie SBR przydat-
ne jest szczególnie do oczyszczania ścieków o dużej 
zmienności ilościowej i jakościowej występujących 
w gospodarstwach domowych. Urządzenie składa 
się z 3 komór oczyszczania: 
1. wstępne oczyszczanie ze sterowanym cyklicz-
nie układem transportowania do dalszych komór 
oczyszczania;
2. biologiczne oczyszczanie z rurowym napowietrza-

czem i generatorem biomasy oraz układem recyrku-
lacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania;
3. wtórne oczyszczanie. 

Roth MicroStar zaś to coś więcej niż typowy SBR. 
Oczyszczalnia w technologii SSB umożliwia bowiem 
nie tylko standardowe tlenowe oczyszczanie ścieków, 
ale również tlenową redukcję osadów (poprzez ruro-
wy napowietrzacz, który umiejscowiony jest w obu 
komorach technologicznych jednocześnie). Układ 
technologiczny oczyszczalni zawiera się w jednym 
dwukomorowym zbiorniku z polietylenu o pojem-
ności 3000 l. W wydzielonych ścianą komorach za-
chodzi cykliczne oczyszczanie ścieków metodą osa-
du czynnego. Jeden cykl oczyszczania składa się  
z następujących faz: 
1. napowietrzania: oczyszczanie ścieków (natlenia-
nie aerobowe, nitryfikacja aerobowa i denitryfikacja 
beztlenowa);
2. osadzania: funkcja oczyszczania wtórnego (druga 
komora zbiornika);
3. odpompowywania: odprowadzenie oczyszczonej 
wody. 
Wszystkie procesy oczyszczania realizowane są  

lewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed dostę-
pem małych zwierząt i teleskopową studzienką re-
wizyjną z deklem do 200 kg; filtr koszowy; zatapialną 
wielostopniową jednofazową pompę zamocowaną 
w zbiorniku (opcjonalnie); niezależną od zbiornika 
skrzynkę ogrodową, która umożliwia przyłączenie 
węża ogrodowego.

Przydomowe oczyszczalnie  
ścieków Roth

Seria przydomowych oczyszczalni Roth Micro-Step 
obejmuje trzy rodzaje technologii: hybryda w reak-
torze „SBR” pod nazwą Roth Micro-Step Twinbloc 
(łączy osad czynny oraz złoże nieruchome), sekwen-

Pakiet Roth Twinbloc Garten

Przydomowa oczyszczalnia hybrydowa Roth Micro-Step TwinblocPakiet Roth Twinbloc Haustechnik I
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w ramach regularnego cyklu, programowanego za 
pomocą urządzenia sterującego. Roth MicroStar wy-
różnia się od poprzedniczki i tym samym od typo-
wego SBR, dodatkową cechą, tj. stabilizacją osadu 
ściekowego. Usuwanie osadów ściekowych w oczysz-
czalni Roth MicroStar odbywa się przez to 3-4 razy 
rzadziej niż w tradycyjnym reaktorze SBR. Oznacza 
to w praktyce interwały usuwania osadu co 3-5 lat.

Ostatnia oczyszczalnia z serii, czyli Roth MicroSeptic 
z drenażem rozsączającym oferowana jest w posta-
ci dwóch typoszeregów dla 4 mieszkańców (osadnik 
gnilny 2000 l) oraz dla 6 mieszkańców (osadnik gnilny 
3000 l). Technologii drenażowej wyjątkowo nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Zbiornik technologiczny pełni 
rolę osadnika gnilnego, w którym następują zarówno 
procesy oczyszczania mechanicznego (oczyszczanie 
beztlenowe w zbiorniku – sedymentacja i flotacja), jak 
i biologicznego (oczyszczanie tlenowe w gruncie po-
przez drenaż rozsączający – denitryfikacja). 

Zbiornik proponowanych zestawów jest jednoko-
morowy, a jego odpływ został doposażony w kosz 
filtracyjny w postaci płaszczyzn z tworzywa PE, któ-
ry zabezpiecza przed wypłynięciem grubszych frak-
cji ścieków do drugiego etapu oczyszczania (drena-
żu rozsączającego). 
Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodar-
cze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietyle-
nowej studzienki rozdzielczej. Element rozdzielczy 
rozprowadza równomiernie podczyszczone w zbior-
niku ścieki do poszczególnych nitek drenażu rozsą-
czającego, jako końcowego procesu oczyszczania 
(tlenowa obróbka ścieków).

Obsługa oczyszczalni ścieków serii Roth Micro-Step 
nie jest skomplikowana i nie wymaga specjalistycz-
nych umiejętności. Praca układów odbywa się w spo-
sób automatyczny, a ich nadzór sprowadza się tyl-
ko do kontroli stanu technicznego systemu oraz 
usuwania osadu.

Przydomowa oczyszczalnia Roth MicroStar

Stworzone z myślą o komforcie, czystości – i żeby dać klientom 
jeszcze większą elastyczność w stworzeniu wymarzonej łazien-
ki – to nowe modele toalety myjącej Geberit AquaClean Tuma. 
Zaprezentowana rok temu toaleta z funkcją bidetu Geberit 
AquaClean Tuma doczekała się trzech nowych wariantów. 
Od kwietnia Tuma dostępna jest także jako kompleksowe roz-
wiązanie w wersji Classic oraz deska myjąca Classic i Comfort. 
Bez względu na wariant, Geberit AquaClean Tuma charaktery-
zuje się wysoką jakością i ma najważniejsze funkcje toalet my-
jących, gwarantujące komfort i najwyższy poziom higieny. 
Geberit AquaClean Tuma Classic wyposażono w technologię 
natrysku WhirlSpray oraz bezkołnierzową miskę ceramiczną 
Rimfree®. Zaprezentowany w 2017 roku model Comfort ma do-
datkowe funkcje, które podnoszą wygodę użytkowania, takie 
jak możliwość sterowania za pomocą pilota. Oba modele moż-

na obsługiwać za pomocą aplika-
cji mobilnej. 
Nowe deski Tuma Classic i Com-
fort są idealnym rozwiązaniem 
dla osób, które pragną higieny 
i czystości, bez remontu łazien-
ki. Deski myjące można zamon-
tować na wielu istniejących mo-
delach misek ceramicznych. Mają 
przy tym wszystkie funkcje, jakie 
oferują kompletne toalety myją-
ce Tuma. 
Dzięki temu linia Geberit Aqua- 
Clean Tuma stała się wyjątkowo 
wszechstronna. 

GEBERIT

Nowe modele Geberit AquaClean Tuma 
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