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PRAKTISCHE VOORBEELDEN

DE VARITANK (FILTER) SCHACHT  
Uniek en innovatief schachtsysteem voor tanks en putten

Advanced Filtertechnology

Het unieke variabele (filter) schachtsysteem
• Draaibaar
• Inkortbaar
• Telescopisch
• Kindveilig
• Breed assortiment van draaibare deksels

VARITANK

Varitank filter 150/325 Varitank filter 450 Varitank filter 1650 Schachtverlenging

PRODUCTOMSCHRIJVING
GEP heeft een unieke filterschacht ontwikkeld; de ‘Varitank filterschacht’. 
De filterschacht is toepasbaar op alle kunststof tanks en betonnen 
regenwaterputten van GEP. Het concept komt voort uit 15 jaar 
engineering, werf- en praktijkervaring.

De unieke Varitank filterschacht van GEP heeft de volgende 
eigenschappen en voordelen:
- De Varitank filterschacht schuift over het kunststof mangat van de tank 
of betonput en wordt bevestigd met rubberen dichtingsringen om een 
optimale afdichting te realiseren. Een eenvoudige en tijdsbesparende 
oplossing. Dit maakt het gebruik van kit, lasnaden of mortel tot verleden 
tijd.
- De afzaagbare en telescopische schachten zullen u direct geld opleveren! 
Het arbeidsintensief plaatsen en/of opmetselen van een mangat is niet 
meer nodig is. Men kan deze schachten afzagen of ophogen in een 
handomdraai.
- Daarnaast kan de schacht t.o.v. van de tank gedraaid worden, zodat men 
minder koppelstukken nodig heeft.
- De schachten zijn uitbreidbaar met extra aansluitingen die snel en 
eenvoudig aangebracht kunnen worden.
- Het deksel is vervolgens telescopisch ten opzichte van de binnenschacht. 
Zo kan het deksel tot op de millimeter nauwkeurig gelijkgesteld worden 
aan het niveau van het maaiveld. Dat kan ook in een later stadium van 
de bouw als uiteindelijk de tuin aangelegd wordt. Ook dit scheelt weer 
passtukken, dus geld en tijd.
- Het dekselset is tenslotte draaibaar ten op zichte van de schacht en de 
tank. Bij afwerkingen met voegen in bestratingen zal men de voeglijn dus 
altijd perfect kunnen volgen. Dit deksel kan men ook licht kantelen om in 
hellende vlakken toch een perfecte afwerking te maken.

Kortom: de ‘Varitank filterschacht’ met bijbehorende deksels bieden 
een telescopische, inkortbare, draaibare en verlengbare optie. Het zeer 
brede assortiment deksels dat hierop past biedt voor iedere situatie een 
“onzichtbare” en kinderveilige afdekking. 

VERSCHILLENDE VARITANK SCHACHTEN
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1. Iedere Varitank heeft een kunststof mangat met tankkraag.

3. Schacht is draaibaar ten opzichte van de tank.

5. Snelle montage met manchetverbindingen.

2. Varitank (filter) schacht schuift over de tankkraag.

4. Schacht is gemakkelijk in te korten.

6. De schachten zijn op te hogen met optionele schachtverlenging.

DE VARITANK (FILTER) SCHACHT  
Zeer eenvoudig  en snel te plaatsen

PRAKTISCHE VOORBEELDEN


