
OPTIMA RECUPERATIE + 5000 LITER

Inhoud
5.000 liter

Ø Uitwendig
2230 mm

Hoogte uitwending
1730 mm

Hoogte ingang
240 mm

Hoogte uitgang
280 mm

Ø Ingang
110 mm

Mangat
60 x 60 cm

Dikte bodem
80 mm

Wanddikte boven
70 mm

Wanddikte onder
85 mm

Ø Inwendig
2080 mm

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel 
en onder voorbehoud van wijzigingen

ZWARTENHOEKSTRAAT 1  |  3945 HAM |  TEL. 013 66 10 21  |  E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE 

WWW.WIJCKMANS.BE  |  TEL. 013 35 18 69  |  PUTTEN@WIJCKMANS.BE

Karakteristieken:
De in- en uitgang van de put is voorzien van een 
PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde 
zelfreinigende regenwaterfi lter type Trident 150 tankfi lter, 
uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfi lters. 
De fi lter is geschikt tot een dakoppervlakte van  25m2. 
De fi  lter is tevens voorzien van een overloop en 
een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een 
vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd 
met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte 
installatie voor het gebruik van regenwater voor een 
eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het 
waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:
KoppelmoV en voor serieschakeling
Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



OPTIMA RECUPERATIE + 7500 LITER

Inhoud
7.500 liter

Ø Uitwendig
2350 mm

Hoogte uitwending
2160 mm

Hoogte ingang
260 mm

Hoogte uitgang
300 mm

Ø Ingang
110 mm

Mangat
60 x 60 cm

Dikte bodem
80 mm

Wanddikte boven
70 mm

Wanddikte onder
85 mm

Ø Inwendig
2220 mm

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel 
en onder voorbehoud van wijzigingen

ZWARTENHOEKSTRAAT 1  |  3945 HAM |  TEL. 013 66 10 21  |  E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE 

WWW.WIJCKMANS.BE  |  TEL. 013 35 18 69  |  PUTTEN@WIJCKMANS.BE

Karakteristieken:
De in- en uitgang van de put is voorzien van een 
PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde 
zelfreinigende regenwaterfi lter type Trident 150 tankfi lter, 
uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfi lters. 
De fi lter is geschikt tot een dakoppervlakte van  25m2. 
De fi  lter is tevens voorzien van een overloop en 
een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een 
vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd 
met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte 
installatie voor het gebruik van regenwater voor een 
eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het 
waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:
KoppelmoV en voor serieschakeling
Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



OPTIMA RECUPERATIE + 10000 LITER

Inhoud
10.000 liter

Ø Uitwendig
2810 mm

Hoogte uitwending
2060 mm

Hoogte ingang
270 mm

Hoogte uitgang
310 mm

Ø Ingang
110 mm

Mangat
60 x 60 cm

Dikte bodem
100 mm

Wanddikte boven
80 mm

Wanddikte onder
100 mm

Ø Inwendig
2650 mm

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel 
en onder voorbehoud van wijzigingen

ZWARTENHOEKSTRAAT 1  |  3945 HAM |  TEL. 013 66 10 21  |  E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE 

WWW.WIJCKMANS.BE  |  TEL. 013 35 18 69  |  PUTTEN@WIJCKMANS.BE

Karakteristieken:
De in- en uitgang van de put is voorzien van een 
PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde 
zelfreinigende regenwaterfi lter type Trident 150 tankfi lter, 
uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfi lters. 
De fi lter is geschikt tot een dakoppervlakte van  25m2. 
De fi  lter is tevens voorzien van een overloop en 
een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een 
vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd 
met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte 
installatie voor het gebruik van regenwater voor een 
eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het 
waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:
KoppelmoV en voor serieschakeling
Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



OPTIMA RECUPERATIE + 15000 LITER

Inhoud
15.000 liter

Ø Uitwendig
3475 mm

Hoogte uitwending
1930 mm

Hoogte ingang
280 mm

Hoogte uitgang
320 mm

Ø Ingang
110 mm

Mangat
60 x 60 cm

Dikte bodem
100 mm

Wanddikte boven
70 mm

Wanddikte onder
90 mm

Ø Inwendig
3330 mm

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel 
en onder voorbehoud van wijzigingen

ZWARTENHOEKSTRAAT 1  |  3945 HAM |  TEL. 013 66 10 21  |  E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE 

WWW.WIJCKMANS.BE  |  TEL. 013 35 18 69  |  PUTTEN@WIJCKMANS.BE

Karakteristieken:
De in- en uitgang van de put is voorzien van een 
PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde 
zelfreinigende regenwaterfi lter type Trident 150 tankfi lter, 
uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfi lters. 
De fi lter is geschikt tot een dakoppervlakte van  25m2. 
De fi  lter is tevens voorzien van een overloop en 
een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een 
vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd 
met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte 
installatie voor het gebruik van regenwater voor een 
eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het 
waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:
KoppelmoV en voor serieschakeling
Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



OPTIMA RECUPERATIE + 20000 LITER

Inhoud
20.000 liter

Ø Uitwendig
3475 mm

Hoogte uitwending
2475 mm

Hoogte ingang
280 mm

Hoogte uitgang
320 mm

Ø Ingang
110 mm

Mangat
60 x 60 cm

Dikte bodem
100 mm

Wanddikte boven
70 mm

Wanddikte onder
90 mm

Ø Inwendig
3330 mm

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel 
en onder voorbehoud van wijzigingen

ZWARTENHOEKSTRAAT 1  |  3945 HAM |  TEL. 013 66 10 21  |  E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE 

WWW.WIJCKMANS.BE  |  TEL. 013 35 18 69  |  PUTTEN@WIJCKMANS.BE

Karakteristieken:
De in- en uitgang van de put is voorzien van een 
PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde 
zelfreinigende regenwaterfi lter type Trident 150 tankfi lter, 
uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfi lters. 
De fi lter is geschikt tot een dakoppervlakte van  25m2. 
De fi  lter is tevens voorzien van een overloop en 
een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een 
vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd 
met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte 
installatie voor het gebruik van regenwater voor een 
eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het 
waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:
KoppelmoV en voor serieschakeling
Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn


