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REGENWATERHUB
Eenvoudig een regenwatersysteem aanbieden

WASMACHINE

WC

TUIN BEWATEREN

AUTO WASSEN

U DOET WAAR U GOED IN BENT.

Dit doet u:
• Montage RegenwaterHUB op massieve 
   (buiten)muur.
• Aansluiten leidingen en elektrokabel op HUB.
• Plaatsen filterkap op regenwaterput.
• Het aansluiten van leidingen en elektra 
   op de filterkap. 

Het installeren van een regenwatersysteem wordt zeer eenvoudig.

Dit doen wij:
• Plaatsen pompsysteem
• Controle regenwatersysteem.
• Inregelen pompsysteem (inclusief ontluchten).
• In bedrijfstellen pompsysteem.

U verricht alleen handelingen die u gewend bent. Wij doen de rest.

WIJ DOEN WAAR WIJ GOED IN ZIJN.

GEPinstallateur

ZEG GERUST ‘JA’ ALS UW KLANTEN 
EEN REGENWATERSYSTEEM VRAGEN

Het gebruik van regenwater is milieuvriendelijk en economisch. Veel 
klanten willen dan ook een regenwatersysteem. Met de innovatieve Re-
genwaterHUB van GEP kunt u gerust zo’n systeem aanbieden. Want de 
installatie is hiermee snel, gemakkelijk en eenvoudig aan te bieden. 

De voordelen van de GEP RegenwaterHUB:

- Eenvoudige montage 
  U plaatst de RegenwaterHUB op de buitenmuur en sluit de leidingen 

aan. Handelingen die u dagelijks verricht. De kans op het maken van 
fouten is hierbij tot een minimum beperkt.

- Snel aan te sluiten
Wij installeren het pompsysteem en doen de rest. De aansluiting van 
het systeem gaat dankzij de RegenwaterHUB snel en gemakkelijk.

- Makkelijk aan te bieden
U hoeft alleen handelingen te verrichten die u dagelijks doet. U kunt 
de kosten hiervoor dus tot op de euro uitrekenen. De kosten van de Re-
genwaterHUB en onze werkzaamheden liggen vast. Garantie, service en 
onderhoud regelt uw klant direct met ons. Dus ook op dat gebied komt 
u niet voor onvoorziene bijkomende kosten te staan. 
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Het gebruik van regenwater is milieuvriendelijk en economisch. Veel 
klanten willen dan ook een regenwatersysteem. Met de innovatieve 
RegenwaterHUB van GEP kunt u gerust zo’n systeem aanbieden. Want de 
installatie is hiermee snel, gemakkelijk en eenvoudig aan te bieden.

DE VOORDELEN VAN DE GEP REGENWATERHUB:
- Eenvoudige montage
U plaatst de RegenwaterHUB op de buitenmuur en sluit de leidingen aan. 
Handelingen die u dagelijks verricht. De kans op het maken van fouten is 
hierbij tot een minimum beperkt.

- Snel aan te sluiten
Wij installeren het pompsysteem en doen de rest. De aansluiting van het 
systeem gaat dankzij de RegenwaterHUB snel en gemakkelijk.

- Makkelijk aan te bieden
U hoeft alleen handelingen te verrichten die u dagelijks doet. U kunt 
de kosten hiervoor dus tot op de euro uitrekenen. De kosten van de 
RegenwaterHUB en onze werkzaamheden liggen vast. Garantie, service 
en onderhoud regelt uw klant direct met ons. Dus ook op dat gebied komt 
u niet voor onvoorziene bijkomende kosten te staan. 

HOE WERKT HET?
Dit doet u:
• Montage RegenwaterHUB op massieve (buiten)muur.
• Aansluiten leidingen en elektrokabel op HUB.
• Plaatsen filterkap op regenwaterput.
• Het aansluiten van leidingen en elektra op de filterkap. 

Dit doen wij:
• Plaatsen pompsysteem
• Controle regenwatersysteem.
• Inregelen pompsysteem (inclusief ontluchten).
• In bedrijfstellen pompsysteem.

RegenwaterHUB bij IRM-Watermanager 

RegenwaterHUB bij IRM - S Watermanager

GEP MAKES IT WORK
Al 20 jaar is GEP toonaangevend  in regenwatersystemen. Het is onze 
missie om het gebruik van regenwater voor iedereen toegankelijk te 
maken. Met de RegenwaterHUB zetten we weer een stap in de goede 
richting. Het maakt het installeren van een regenwatersysteem een-
voudig. U weet waar u aan toe bent en komt niet voor     verrassingen 
te staan. Dus staat niets u meer in de weg om zo’n systeem aan uw 
klanten aan te bieden. GEP makes it work!

Art nr NAAM PG

409040 IRM - 3/5 Watermanager regenwaterHUB part. 1 1

409041 IRM - 3/5 Watermanager regenwaterHUB part. 2 1

409043 IRM - 3/5 S Watermanager regenwaterHUB part. 1 1

409044 IRM - 3/5 S Watermanager regenwaterHUB part. 2 1
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