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Septische en regenwatertanks in Polyethyleen 
 

Een septische tanks is een vloeibaarmaker, waarin de geloosde stoffen omgezet worden tot kleine deeltjes. 

Dit gebeurt enerzijds door oplossen en anderzijds door de zich vormende anaërobe bacteriën.  Voor een 

goede werking moet de septische tank voldoende groot zijn en moet de uitgang van de put onder het 

vloeistofniveau staan.  Er mag geen regenwater in de septische put komen. 
 

De regenwatertanks dient om het regenwater, afkomstig van de dakgoot, op te slaan voor gebruik.  Het is 

aangeraden voor de regenwatertank een regenwaterfilter te plaatsen.  Regenwatertanks kunnen met elkaar 

in batterij verbonden worden.  In het atelier worden ze dan voorzien van een PVC tankdoorvoer. 
 

VOORDELEN van PE t.o.v. andere materialen : 

 . eenvoudig zelf te plaatsen door het beperkt gewicht 

 . eenvoudig te reiningen aangezien niets aan PE blijft kleven 

 . gegarandeerd blijvend waterdicht 

 . geen mogelijkheid van doorgroeien van wortels van planten 

 . de tanks zijn corrosiebestendig 
 

Ronde tanks te plaatsen in stabilisé ( kunststof deksel inbegrepen ) 

inhoud afmetingen € / stuk 

 

1000 liter diameter 1015 mm, H 1260 mm 181,00 

1500 liter diameter 1260 mm, H 1570 mm 254,00 

2000 liter diameter 1700 mm, H 1510 mm 475,00 

3000 liter diameter 1700 mm, H 1940 mm 632,00 

5000 liter diameter 2100 mm, H 1970 mm 1100,00 
 

Rechthoekige tanks te plaatsen in stabilisé ( kunststof deksel inbegrepen ) 

inhoud Afmetingen € / stuk 

 

1000 liter HxBxL 1350x740x1180 mm 213,00 

1500 liter HxBxL 1350x740x1810 mm 300,00 

2000 liter HxBxL 1350x740x2450 mm 486,00 
 

Ronde en cilindrische tanks te plaatsen in gewoon zand ( verhoog 60 cm + kunststof deksel inbegrepen ) 

inhoud afmetingen € / stuk 

 

1100 liter diameter 1180 mm, H 1910 mm 369,00 

1600 liter diameter 1290 mm, H 2200 mm 473,00 

2400 liter ØxHxL 1350x1900x2350 mm 917,00 

3300 liter ØxHxL 1610x2200x2390 mm 1324,00 

6000 liter ØxHxL 2070x2500x2400 mm 1755,00 
  

Cilindrische regenwaterrecuperatietanks 
 

De bovenstaande cilindrische tanks van 2400 liter, 3300 liter en 6000 liter 

kunnen voorzien worden van een kant-en-klaar regenwaterrecuperatiesysteem 

om het water te gebruiken voor bv. het sproeien van planten, het wassen van 

wagens, spoelwater voor toiletten, voor de wasmachine, … 
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Opur supercompact waterzuiveringsinstallaties in Polyethyleen 
 

Alle afvalwater van de woning wordt naar een voorbezinkingstank geleid, waar de vaste delen 

tegengehouden en geleidelijk vloeibaar gemaakt worden. 

In de volgende tank wordt zuurstof in de vloeistof  geblazen om een optimale menging en afbraak van de 

vervuiling te bekomen.  De laatste tank is de nabezinker, waarin het slib bezinkt en waaruit  het gezuiverde 

water geloosd wordt. 
 

VOORDELEN van Opur supercompact : 

 

. lichtgewicht en dus makkelijker en goedkoper te plaatsen 

. plaatsing in gewoon zand 

. goedkoopste in onderhoud en voorzien van een pomp met zeer laag 

verbruik 

. voldoet aan de geldende normen Vlarem II en EN 12563-3 

. corrosiebestendig ( leversduur > 50 jaar ), geen betonrot en geen barsten ! 

 

Type Afmetingen en beschrijving € / stuk 

 

Supercompact 
5/3 CE 

Voor 2 tot 5 gezinsleden 

HxBxL 1910x1180x3540 mm 

3 tanks van inhoud 1100 liter, elk 

voorzien van een verhoog 

2474,00 

Supercompact 

8/3 B 

Voor 5 tot 8 gezinsleden 

HxBxL 2250x1290x3870 mm 

3 tanks van inhoud 1600 liter, elk 

voorzien van een verhoog 

3337,00 

 

Andere waterzuiveringsinstallaties in Polyethyleen 
 

Indien – bij renovatie – U al over een bestaande septische put beschikt, kunt U een 2-tanken 

waterzuiveringsstation bekomen waarbij de voorbezinker wordt weggelaten. 
 

Voor Wallonië bestaan specifieke stations overeenkomstig het Waals decreet. 
 

Voor een hoger aantal inwoners-equivalenten bestaan nog andere standaardtypes. 

 

Vetvanger, te plaatsen in stabilisé voor een individuele woning 
 

De vetvanger is een toestel dat dient om het vet uit het afvalwater te halen en dient om 

te voorkomen dat leidingen verstoppen bij woningen die op het rioleringsstelsel 

aangesloten zijn, en bij woningen die een eigen waterzuivering hebben die niet in de 

nabijheid van de keuken staat. 

Het vethoudende water, afkomstig van de keuken en/of de vaatwasser, komt in de tank 

via een straalbreker en gaat zich bovenaan verzamelen.  Aan de uitgang is er een 

systeem dat er voor zorgt dat er nagenoeg geen vetten worden geloosd. 

 
inhoud afmetingen 

€ / 

stuk 

300 liter diameter 900 mm, H 930 mm 164,00 

500 liter diameter 900 mm, H 1260 mm 214,00 
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Stookolietanks in Polyethyleen 
  

Het gamma stookolietanks in Polyethyleen bestaat uit : 
 

 . enkelwandige ondergrondse stookolietanks, met opgelast verhoog en deksel 

 . dubbelwandige bovengrondse stookolietanks voor branders 

 . dubbelwandige bovengrondse tank met pompkamer 
 

Al deze tanks zijn uitgerust met overvulbeveiliging, verluchting en volumemeter. 
 

 
 

  

 

type tank inhoud Afmetingen gewicht € / stuk 

Ondergrondse 

enkelwandige 

mazouttank 

2950 liter HxBxL 2210x1610x2390 mm 180 kg 1563,00 

4950 liter HxBxL 2670x2070x2400 mm 300 kg 2197,00 

Bovengrondse 

dubbelwandige 

mazouttank voor 

verwarming 

1200 liter HxBxL 1660x800x2200 mm 190 kg 1304,00 

2500 liter HxBxL 1600x1530x2390 mm 200 kg 1497,00 

3300 liter HxBxL 1600x1530x2900 mm 265 kg 1884,00 

Fuelmaster 

Bovengrondse 

dubbelwandige 

tank met pomp 

1200 liter HxBxL 1950x800x2200 mm 200 kg 1782,00 

2500 liter HxBxL 1810x1530x2390 mm 230 kg 2145,00 

3300 liter HxBxL 1810x1530x2900 mm 295 kg 2977,00 

Fuel Pro Rond 

Bovengrondse 

dubbelwandige 

tank met pomp 

1200 liter HxBxL 1780x1270x1360 mm 115 kg 1609,00 

2500 liter HxBxL 1920x1885x1920 mm 180 kg 1931,00 

3300 liter HxBxL 2010x1850x1940 mm 200 kg 2683,00 

4950 liter HxBxL 2350x2400x2800 mm 435 kg 3477,00 

 
 

De bovengrondse dubbelwandige tank met pomp, is voorzien van een monofasige palettenpomp 220 V – 

370 W, met ingebouwde filter.  Voorzien van een waterfilter. 

Ze zijn uitgerust met een elektrisch snoer en stekker, thermische beveiliging, mechanisch telwerk, 6 m 

slang ¾”, en een automatisch afslagpistool met draaikoppeling.  


