
AS-RIGOFILL

ESŐVÍZGYŰJTŐ ÉS SZIKKASZTÓ RENDSZER

Az AS-RIGOFILL esővízgyűjtő és szivárogtató (szikkasztó) blokk az esővíz gyűjtésére, szikkasztására és annak egyéb módon történő
felhasználására alkalmazható rendszer. Az egyes tömbelemek a blokkcsatlakozókon keresztül, stabilan kapcsolódva egymáshoz alkotnak 
egy nagy tározókapacitású, földalatti gyűjtőrendszert, amely minimális alapterületet igénybe véve teszi lehetővé az esővíz gyűjtését, 
visszatartását vagy annak szikkasztását. Nagy terhelhetőségének köszönhetően akár 60 tonnát meg nem haladó tehergépjármű forgalom 
alá is helyezhető.
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Az AS-RIGOFILL esővízgyűjtő rendszer legfőbb előnyei

•  raklapolható, minimális teret igényel szállításkor
•  gyorsan és könnyen szerelhető szerszám nélkül 

– nem igényel szakképzett munkaerőt
•  a munkagödörön belül és kívül is szerelhető
•  kis súlyú, könnyen kezelhető alapelemekből áll (< 20 kg)
•  rendkívül nagy tároló térfogatú rendszer (> 96%)
•  3x nagyobb tározó kapacitással bír, mint a hagyomán os, azonos

térfogatú kavicsgödör, ezáltal 3x kevesebb földmunkát igényel
•  az esővíz háromdimenziós átáramlását biztosítja
•  nagyfokú terhelhetőséggel bír (60 tonnáig)
•  jól kialakított tartozékrendszerrel, optimális ellenőrző és tisztító aknával bővíthető
•  speciális belső kialakításának köszönhetően könnyen ellenőrizhető és tisztítható teljes térfogatában
•  a professzionális fejlesztés legkevesebb 50 éves élettartamot biztosít
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AS-RIGOFILL ST és ST-B

AS-RIGOFILL
Típus

ST ST-B ST félblokk ST-B félblokk

Méretek [mm] 800x800x660 800x800x660 800x800x350 800x800x350

Terhelhetőség
SLW 60
HGV 60

SLW 30
HGV 30

SLW 60
HGV 60

SLW 30
HGV 30

Össztérfogat (l) 422 422 224 224

Hasznos térfogat (l) 406 406 212 212

Tározókapacitás [%] > 96 > 96 > 96 > 96

Maximális talajterhelés [m] 4.0 2.5 4.0 2.5

Maximális beépítési mélység [m] 6.0 4.0 6.0 4.0

Minimális fedőréteg [m] 0.8 0.8 0.8 0.8

Anyagtípus PP PP PP PP

Tömeg [kg] 20 20 12 12

Blokkcsatlakozók  
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AS-RIGOFILL ST és ST-B

Telepítés

Geotextília lerakása

 és kirakodás Alapozás a munkagödörben
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AS-RIGOFILL ST és ST-B félblokkok



Összeszerelés a munkagödörben

Munkagödörön kívüli összeszerelés

Az AS-RIGOFILL rendszer építése

Munkagödörbe való leengedés Könnyen kezelhető és mozgatható

Összeszerelés a munkagödörben
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.ASIOHUNGARIA.HU WEBOLDALON

AS-RIGOFILL inspect komplex (előregyártott) esővízgyűjtő blokk

A rendkívül nagy teherbírású esővízgyűjtő rendszer a következő minősítésekkel rendelkezik
• A berlini Deutsches Institut für Bautechnik által kiadott, Z-42.1-473 számú minőségtanúsítvány
• Az esővízkezelő rendszerek magasrangú RAL minőségtanúsítvány
• Elismerve a franciaországi Centre Scientifique et Technique du Bâtiment által
• Elismerve a brit British Board of Agrément által

Kamerás ellenőrzési lehetőség
A keresztirányú kontrolljáratok, önjáró kamera mozgását biztosítják, melyek nem csak
az adott tömb, de az egész vízgyűjtőrendszer ellenőrzését teszik lehetővé.

Könnyű és gyors telepítés
Kis súlyának és az egyszerűen kezelhető alapelemeknek köszönhetően könnyűszerrel
kiépíthető a rendszer.

Nagy hasznos térfogat (> 96%)
Kevesebb földmunkaigény, összehasonlítva a hagyományos kavicsgödörrel, mivel
3x nagyobb tárolókapacitással rendelkezik.

Univerzális felhasználhatóság
Nagy mélységekre dimenzionálva víztározásra, a telepítve, 
síkabb kialakításkor, szikkasztórendszerként hasznosítható.

Hosszútávú, nagyfokú terhelhetőség

Méretek (H x SZ x M)
800x800x660 mm

Az AS-RIGOFILL Quadro®Control ST ellenörző rendszer beépítése

Blokkcsatlakozó 
nyílások

Csőcsatlakozás DN200 KG
Előreformázott, oldalsó
csőcsatlakozások
KG DN100 és DN150

rendszer 
Geotextíliázás

www.asiohungaria.hu

1162 Budapest, János utca 90/a., Magyarország
Telefon: +36 1 720 50 52, mobil: +36 70 318 56 04
E-mail: info@asiohungaria.hu

  ASIO Hungária Kft.


