Rainwater Wall

®

Hoe duurzaam wilt u gaan?

Wat is het?

Regenwater gebruik

De Rainwater Wall (RWW) is een langwerpige, smalle en hoge
tank die op het maaiveld staat. In de RWW wordt regenwater
opgeslagen afkomstig van nabij gelegen daken. Hij is modulair
en wordt op maat vervaardigd.

Irrigatie & schoonmaken

De tank wordt geplaatst direct naast blinde muren van
gebouwen, loodsen, scholen of wooncomplexen. U kunt
hem ook gebruiken als afscheiding tussen percelen en laten
begroeien indien gewenst.

Regenwater is ideaal voor irrigatie van tuin en gazon en kan
goed worden ingezet voor het schoonmaken van auto’s, het
doorspoelen van wc’s en vullen van wasmachines. Regenwater
is kosteloos en kan m.b.v. een slang en/of pomp op elke
gewenste locatie rondom de RWW worden benut.

Afkoppeling riool & water buffering
Water wordt in de RWW gebufferd en kan ook gebruikt
worden in droge perioden. Bijvoorbeeld in de zomermaanden
als water schaars is. Zo kunt u uw pand makkelijk
verduurzamen.

Koeling & verwarming
De meest revolutionaire toepassing van de RWW: het
opgeslagen water gebruiken om uw pand te koelen of warmte
juist in het water op te slaan. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.

Subsidie
De overheid, gemeenten en waterschappen bieden vaak
klimaat- en stimuleringssubsidies om uw pand m.b.v. de RWW
te verduurzamen.

Reduceer uw water– en energierekening, ontvang subsidie
en spaar het milieu!

Loodsen en
bedrijfspanden

Appartementen en
wooncomplexen

Eigenschappen

Straatmeubilair in
openbare ruimte

Villa’s en huizen met
groot dakoppervlak

Technisch concept Rainwater Wall

Afmetingen & volume
Lengte:			5 		tot
Breedte:		 0,8 		 tot
Hoogte:			1 		tot
Volume:			5 		tot

50 		meter
1,6 		 meter
2,3 		meter
100 		m³
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Waterdicht
De tank is 100% waterdicht door plaatsing van een stevige op
maat gemaakte plastic hoes (liner) binnenin de tank.
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Isolatie en voorkoming legionella
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De tank kan geïsoleerd worden en van een UV installatie
worden voorzien om vorming van legionella te voorkomen.

Voor meer informatie:

AAWS BV, Oude Delft 128
2611 CG Delft

TEL: 015 - 212 96 13

www.aaws.nl
info@aaws.nl

