PERMAPACK
De eenvoudigste oplossing voor regenwateroverlast
Leg zelf uw systeem aan voor:
afkoppelen - draineren - bufferen - infiltreren

Productafbeeldingen

Regenwateroverlast

Regenwater is belangrijk voor de natuur, maar
overlast kan erg vervelend zijn. Regenwater hoort
in de grond en niet op uw verharding of groenvoorziening. Maar door klimaatveranderingen zal dat wel
veel vaker voorkomen. Bovendien verplichten steeds
meer gemeenten aan bewoners en bedrijven om het
regenwater op eigen terrein te houden (afkoppelen
heet dat). Dus dat geldt ook voor het regenwater van
het dak van uw woning of bedrijfspand.

Oplossen regenwateroverlast

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen
met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke
infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen,
het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de
Permapack het regenwater transporteren naar een
andere plek.

Overal toe te passen

Door het kleine formaat en de enorme sterkte is Permapack overal in te passen. Liggend of staand, diep
of juist heel ondiep ingegraven. Ideaal voor openbare
groenvoorzieningen, uw tuin, onder uw terras, oprit
of bestrating.

Regenwater van daken

Regenwater dat op daken valt wordt opgevangen in
uw regenpijp. Via een bladscheider, een kunststof
buis en een zandvangput wordt dit afgevoerd naar de
Permapacks. Daar loopt het regenwater in de grond.

Regenwater van verharding

Het regenwater dat op uw terras, oprit of bestrating
valt wordt opgevangen met een lijngoot of afvoerput.
Dit wordt via een kunststof buis en een zandvangput afgevoerd naar de Permapacks. Daar loopt het
regenwater in de grond.

Permapack 35
staand

Permapack 70
staand

Bufferen, infiltreren
en transporteren
regenwater

Bufferen, infiltreren
en transporteren
regenwater

Permapack 35
liggend

Permapack 70
liggend

Bufferen, infiltreren
en transporteren
regenwater

Bufferen, infiltreren
en transporteren
regenwater

Lijngoot TOP X
met hoekstuk

Afvoerput

Opvangen
regenwater van
verharding

Opvangen
regenwater van
verharding

Eenvoudig te plaatsen en te koppelen

Permapack is heel eenvoudig te plaatsen,
met een schop en een zaag doet u al het werk.
U kunt meerdere Permapacks plaatsen, iedere Permapack is voorzien van een aansluiting
aan de voor- én achterzijde. Deze kunt u
eenvoudig koppelen met een kunststof buis.

Geen kans op dichtslibben

Door de open structuur en het gebruik van de zandvangput is de kans op dichtslibben minimaal.

Makkelijk mee te nemen

Permapack is klein en licht. U neemt het zo in uw
auto en onder de arm mee.

Zandvangput
Filteren regenwater
met dubbele zeef

Bladscheider

Scheiden van
bladeren van daken
in regenpijp

1
Zo werkt het bij daken

Plaats een
bladscheider in
de regenpijp.

2

3

Plaats de zandvangput en sluit de
regenpijpen aan.

Plaats één of meerdere Permapacks
(staand of liggend)
en sluit de zandvangput er op aan.

Zo werkt het bij
terrassen, opritten
en bestrating

Eigenschappen producten
Product

Afmetingen
(mm)
(l x b x h)

Aansl.
(mm)

Inhoud
(ltr)

Max. aan te
sluiten oppervlak
(m²)¹

Verkeersbelasting

Permapack 35 staand

708 x 150 x 354

2 x 110

35

3,5

Pers.auto’s

Permapack 70 staand

1416 x 150 x 354

2 x 110

70

7

Pers.auto’s

Permapack 35 liggend

708 x 354 x 150

2 x 110

35

3,5

Zwaar verk.

Permapack 70 liggend

1416 x 354 x 150

2 x 110

70

7

Zwaar verk.

¹ Uitgaande van een berging van 10mm per m²

Product

Afmetingen
(mm)
(l x b x h)

Aansl.
(mm)

Inhoud
(ltr)

Max. aan te
sluiten oppervlak
(m²)

Verkeersbelasting

1

Lijngoot Hauraton TOP X

1000 x 134 x 95

1 x 110

nvt

150

Voetgangers

Plaats één of
meerdere lijngoten
of afvoerputten.

Afvoerput

330 x 330 x 350

1 x 110

nvt

150

Pers.auto’s

Zandvangput

330 x 330 x 430

2 x 110

nvt

100

Pers.auto’s

Bladscheider²

80 x 80 x 300

2 x 80

nvt

nvt

nvt

² Kleur: wit of grijs

2

3

Plaats een zandvangput en sluit de
lijngoten of afvoerput hierop aan. De
zandvangput kan ook
dienen als afvoerput.

Plaats één of meerdere Permapacks
(staand of liggend)
en sluit de zandvangput er op aan.

Voordelen Permapack
- Geen last meer van overtollig regenwater
- Eenvoudig te plaatsen
- Overal inpasbaar, makkelijk te koppelen en uit te breiden
- Vrijwel direct onder maaiveld of verharding te plaatsen
- Open structuur voorkomt dichtslibben
- Makkelijk te transporteren

Plaatsingsvoorschriften

Bij alle producten dienen de plaatsingsvoorschriften gevolgd te worden.
U vindt deze onder de downloads op onze website www.mijnwaterfabriek.nl

Leveringsvoorwaarden

Al onze leveranties vinden plaats onder onze leveringsvoorwaarden.
U vindt deze op onze website.

Disclaimer

Deze folder geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van
de genoemde producten. Mijn Waterfabriek B.V. behoudt zich het recht voor om de
specificaties te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.
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