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Wees duurzaam met je regenwater
We love Rain. Dat klinkt misschien vreemd,
maar toch is het zo. Door het veranderende
klimaat zullen we steeds verantwoorder om
4 STUKS
TOTAAL

660
LITER

moeten gaan met drinkwater. Overheid en
gemeenten sturen steeds meer aan op opslag
van regenwater voor gebruik op momenten dat
je het water wel nodig hebt. Met het innovatieve
Rainblock©-systeem kun je op een efficiënte
en mooie manier regenwater opslaan. Dankzij
het compacte ontwerp kan de Rainblock®
verwerkt worden in een tuinafscheiding of
muuropstelling. Het modulaire systeem kan
worden uitgebreid met infiltratiekratten of

Kleur: Zwart, geplaatst als muuropstelling

bijvoorbeeld een bewateringssysteem.

Vier stapelbare modules zijn
goed voor 660 liter water

Mooi te combineren
met hout of beplanting

Erfafscheiding
en wateropslag
in één

Wat is een Rainblock®?
Een Rainblock® is een holle module

Voor

van duurzaam materiaal. Elke module is
90 x 25 x 90 cm. Door deze modules te
stapelen, met elkaar te verbinden en op de
regenpijp aan te sluiten onstaat een wand die
zich kan vullen met regenwater. Onderaan
in de Rainblock is er de mogelijkheid om
een kraantje te plaatsen. Een wand van vier
modules (180 x 25 x 180 cm) kan zo maar liefst

Infiltratiekrat

660 liter water bevatten.
Achter

De Rainblock geplaatst als tuinafscheiding.

Waarom een Rainblock®?
• Duurzaam en recyclebaar – gemaakt van duurzaam PE met een A-label bij NL Greenlabel.
• Flexibel systeem - stapelbare blokken, die als schutting of tegen een muur kunnen worden geplaatst.
• Praktische oplossing – neemt weinig ruimte in en is daardoor ook heel geschikt voor kleine tuinen.
• Grote opslagcapaciteit – 660 liter is drie keer zoveel als een gemiddelde regenton van 200 liter.
• Past in elk tuinontwerp - Door een doordacht ontwerp ook mooi te combineren met hout, planten of
andere schuttingdelen.
• Eenvoudig te plaatsen – Simpele aansluiting op regenpijp door een vulautomaat.

Een infiltratiekrat maakt het systeem compleet
Wanneer een Rainblock® vol is komt normaal gesproken het overtollige regenwater via de
regenpijp alsnog in het riool terecht. Wanneer dit water naar een ingegraven infiltratiekrat
wordt geleid, wordt het op een beheersbare manier door de bodem van de eigen tuin
opgenomen. Dat is pas echt watermanagement!

Meer weten over Rainblock®?
Klik op www.Rainblock.nl voor
informatie over :
- het installeren van de Rainblock
- specifieke productinformatie
- verschillende toepassingen
- bestelmogelijkheden
Rainblock® is een product van Water2Keep en partner van: NL Greenlabel
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