Nádrž na dešťovou vodu šetří vodní zdroje i
Vaše peníze
Sucho za posledních pět let dostalo vodu na přední stránky celorepublikových
novin i webů. Téma vody dlouhé roky nikoho nezajímalo, nyní patří mezi
nejdiskutovanější. Vysychání podzemních zdrojů a jiné důsledky velikého sucha
nás snad brzy přimějí omezit zbytečné plýtvání pitnou vodou. Možným řešením
může být nádrž na dešťovou vodu.
Není nutné používat pitnou vodu na splachování toalety, praní či zalévání
zahrady. Zejména dnes, kdy vody v naší přírodě obecně ubývá, se to jeví jako
čím dál tím větší rozmar. I z toho důvodu může být dešťová voda skutečným
bohatstvím. Lze ji využít na většinu domácích prací. Odhaduje se, že díky využití
dešťové vody můžete ušetřit až polovinu spotřeby ve Vaší domácnosti. Zejména
při splachování WC a praní prádla. Pro praní má dešťová voda dokonce lepší
vlastnosti, je výrazně měkčí a není potom potřeba používat tolik pracího
prášku.
Zalévání zahrady dešťovou vodou je nejen ekonomičtější, ale hlavně i šetrnější.
Dešťová voda neobsahuje chlor a je chudší na soli. Zároveň obsahuje dusík.
Zaléváním tak na listy dostáváte dusíkaté hnojivo v přirozenější formě.

Dotace Dešťovka
Další dobrou zprávou je, že na pořízení nádrže můžete čerpat dotaci Dešťovka.
Cílem programu je motivovat majitele obytných domů k efektivnímu
hospodaření s vodou. O dotaci můžete zažádat pomocí internetových stránek
www.dotacedestovka.cz. Zde naleznete také kalkulačku, která vám vypočítá, na
jakou částku můžete v rámci programu dosáhnout.

Efektivní využití dešťové vody
Pro zachycení a uchování dešťové vody je ideální použití podzemních nádrží. Ty
zajišťují stabilní teplotu a díky nepřítomnosti slunečního záření v nich nedochází
ke znehodnocení vody. Nádrže se usazují do země do takové hloubky, kde
nemůže dojít k zamrzání. Dešťovou vodu tak lze využívat téměř po celý rok.
Zásadní je otázka objemu, který je pro Vaší domácnost nejvhodnější. Zde hraje
roli několik faktorů, např. velikost odvodňované plochy (střechy) nebo roční
srážkový úhrn v místě odběru dešťové vody.

Nádrž a vsakovací objekt
Retenční nádrž je vhodné doplnit o vsakovací objekt, kam se uskladní
přebytečná voda, pokud už je hlavní nádrž plná. Druhým řešením pak může být
nádrž větších rozměrů, která bude mít volnou kapacitu pro zachycení
přívalových dešťů.

Údržba nádrže
Abychom minimalizovali riziko množení bakterií, voda v nádrži by se měla
obměňovat (ideální velikost nádrže pokrývá třítýdenní cykly výměny vody).
Je důležité pravidelně čistit nátokové filtry, hlavně po každém velkém dešti a
obzvláště na podzim, kdy se filtry mohou zanést padajícím listím.
Nezapomeňte na dětskou pojistku, která chrání proti otevření poklopu
akumulační nádrže dětmi.

Kde pořídit kvalitní nádrž na retenci dešťové vody?
Na našem e-shopu jsou nyní k dispozici výhodné kompletní sety nádrží na
dešťovou vodu s čerpadlem. Na výběr je z mnoha velikostí od 1.000 do 10.000
litrů.

Nevíte si rady s výběrem?
Kontaktujte naše obchodní oddělení na emailu eshop@agroaquapro.cz nebo na
telefonu +420 483 704 744.
Tým AGRO AQUA PRO

