
The Prestige  

Regenwater muur reservoir  

 

 

 

De Prestige regenton voor wandmontage combineert zowel 
een opvang- als een opslagreservoir in één uniek product. 
Overtollig water stroomt automatisch en veilig in de 
regenpijp. Overtollig water stroomt via de verborgen 
geïntegreerde overloop de afvoer in. Als het reservoir vol is 
(100 ltr), treedt er een natuurlijke uitzetting van het reservoir 
op. Zowel het reservoir als de bevestigingen zijn hiervoor 
ontworpen. Meerdere regentonnen kunnen met elkaar 
worden verbonden voor meer opslagcapaciteit. Er zijn 
daarvoor verbindings-setjes beschikbaar. 
 
 
 

Inhoud set: 
1 Aan de muur te monteren regenton 
1 Afdichtplug 2 ¾ ”(al gemonteerd) 
2 Bovenkappen (zwart of wit) in de fabriek 
gemonteerd 
 
2 L-beugels 
6 schroeven en pluggen 
1 tap-kraan 
 
 
 
 

Milieubeleid:  
MDPE is een extreem slijtvast materiaal en sommige van de 
originele Prestige-regentonnen zijn al meer dan 25 jaar na 
productie nog steeds in gebruik! Als de tank het einde van zijn 
nuttige levensduur heeft bereikt, kan uw gemeentelijke recycling 
punt het product innemen en recyclen. 

 

Montage instructies 
Volg deze instructies nauwkeurig op; alle beugels en 
bevestigingen moeten correct worden gebruikt. Gebruik de 
juiste maat boor en de juiste schroevendraaierkop en de 
meegeleverde bevestigingen. Sommige klanten vinden dat 
het vooraf verwijderen van alle beugels de installatie 
vereenvoudigt. 
 
Stap 1 Bepaal de hoogte 
Bepaal de hoogte en positie waarop u de regenton 
wilt bevestigen en zorg ervoor dat er voldoende 
ruimte is voor uw gieter onder de kraan. De 
aanbevolen hoogte is 380 mm. Markeer op dit punt 
met een horizontale lijn op de muur (A). 
 

Stap 2 Afvoerpijp op maat afzagen 

Meet 1075 mm vanaf hoogtelijn (A) en zaag horizontaal 

door de buis. Markeer nu 140 mm boven deze snede en 

zaag hier opnieuw horizontaal de pijp door. Verwijder dit 

stuk regenpijp (pijp-segment C). 

 

Stap 3 Muurbeugels bevestigen 
Houdt de metalen muurbeugels op gelijke hoogte met de 
onderlijn (A). De beugels moeten horizontaal 220 mm van 
elkaar worden bevestigd, symmetrisch rondom de 
regenpijp. De beugels komen in de groeven aan de 
onderkant van de regenton te zitten. De beugels moeten 
worden geplaatst zoals afgebeeld. Markeer de gaten op 
de muur, en boor de gaten op de plug maat. Bevestig de 
beugels aan de muur met de bijgeleverde schroeven. 

Stap 4 Montage van de regenton 
Schuif de regenton van boven naar beneden over de 
regenpijp door het middelste gat in het reservoir, 
totdat hij niet verder gaat. Met de ton tegen de muur, 
laat u de ton tot op het onderste buisgedeelte zakken. 
Stel met een waterpas alles horizontaal op de 
beugels. Markeer de twee bovenste gaten en 
VERWIJDER DE REGENTON *  
om te kunnen boren! Als de ton niet verwijderd is, 
beschadigd de boor het reservoir.  
Boor de twee bovenste gaten. plaats de pluggen. 
plaats de regenton terug en draai de schroeven vast. 
Draai ze niet te vast, om te voorkomen dat het 
kunststof knapt. 

Monteer tenslotte de kraan aan de kant van uw keuze. U kunt de 
stop met een sleutel of een muntstuk losdraaien. Niet met een 
schroevendraaier. PTFE-tape is altijd handig op 
schroefdraadverbindingen, hoewel de kraan wordt geleverd met 
een pakking.  


