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Q-Bic Plus - et modulært infiltrations- og  
opsamlingssystem til håndtering af regnvand.  
Q-Bic Plus sætter nye standarder for måden  
at arbejde med faskiner og regnvandsbassiner på.

Design, beregn og tilpas det ideelle regnvands-
bassin – uanset jordtype, pladsforhold eller  
belastning. Q-Bic Plus er yderst fleksibel med 
hensyn til muligheder for inspektion og tilslutning.

#1 FRIHED 
TIL AT DESIGNE

De nye fordele  
inden for håndtering af regnvand
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Få fordel af det mest åbne design på markedet: Enkel og effek-
tiv vedligeholdelse og optimal kapacitet igennem faskinernes og 
regnvandsbassinets levetid. 

Q-Bic Plus består af letvægtsenheder med  
integrerede låsekiler, som giver hurtig og effektiv  
installation sammenlignet med traditionelle kassette- 
systemer, hvor der anvendes clips og stabelpinde.

FRIHED 
TIL AT DESIGNE

#3 FRI ADGANG TIL 
INSPEKTION OG RENSNING 

#2 2 X HURTIGERE 
INSTALLATION
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Med smarte detaljer og fleksible løsninger, er bassinets design ikke 
længere begrænset af jordtype, pladsforhold og belastning. 

    Fleksibilitet baseret på et modulært system såvel sideværts som lodret 

   Fleksibel tilslutning med multifunktionelle tilslutningsplader

    Flere inspektionsmuligheder 

     Dokumenteret lodret belastning på op til SLW 60  

#1 FRIHED TIL AT DESIGNE

Q-Bic Plus giver nem adgang til hurtig og effektiv inspektion og rensning –  
og sikrer optimal ydelse for regnvandsbassinet.

    70% tilgængelig inspektionsareal på grund af det åbne søjledesign med  
tovejs-kanaler

     Bred adgang, bundplade optimeret for inspektion med tovejs-kanaler   
Det giver optimale muligheder for TV-inspektion og rengøring med dyser

    Fladt overfladedesign af bundplade sikrer uhindret inspektion og rengøring     

#3 FRI ADGANG TIL INSPEKTION OG RENSNING  

Let installation, der sparer værdifuld tid og plads på byggepladsen.

   Intet behov for clips og stabelpinde grundet de integrerede låsekiler

    Push-fit funktionalitet med modulære enheder og tilbehør, der klikkes på plads

    Kassetterne skal ikke samles inden installation 

    Nem håndtering. Letvægtskassetter (14 kg for 417 liter vand), afrundede kanter, 
indbyggede greb i topdæk

    Færre leverancer takket være et kompakt modulopbygget design

#2 2 X HURTIGERE INSTALLATION
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FRIHED TIL AT DESIGNE

FRI ADGANG TIL INSPEKTION OG RENSNING  

Basisenhed

Sideplade

Bundplade

2 X HURTIGERE INSTALLATION
Gribende låsekiler

Integrerede 
låsekiler 

Sideplader 
hængslet på 
basisenhed

Inspektionsadgang

Tovejs-kanal

Inspektionskamera 

Tilslutningsplade

Inspektionsadgang



6  Wavin Q-Bic Plus Telefon +45 8696 2000

Med Wavin som partner kan du benytte dig af vores kompetencer. Når du skal designe 
din næste regnvandsløsning, hjælper vi gerne i alle faser:

ANALYSE OG VEJLEDNING 
Vores eksperter arbejder gerne sammen 

med dig om at analysere lokale krav  
og forhold. Vi vejleder i forbindelse  

med med optimering, bære- 
dygtighedsmål, drift og 

vedligehold.

#1
#2

#3

#4

PROJEKTDESIGN  
OG BEREGNING 
Wavins designteam kan  

komme med forslag til  
optimering af installations- 

omkostninger og bereg-
ning af regnvandsflow. 

SERVICE 
Med mere end 15 års  
erfaring inden for regn-
vandshåndtering, sikrer vi, 

at alle vores specialister har 
det højeste niveau af service  

og fleksibilitet.  LEVERING
Vi leverer din løsning med  

udgangspunkt i din projekt- 
plan i takt med udførelsen  

af dit projekt.

SERVICE og SUPPORT 
gennem alle faser af dit projekt
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LØSNINGER til ALLE FASER 
af en vejrcyklus 

Wavin tilbyder en bred portefølje af regnvandsløsninger. De er holdbare og omkost-
ningseffektive og bygger på banebrydende know-how inden for systemer i plast.

OPSAMLING AF REGNVAND
Vores systemer til industri, bygninger og infrastruktur,  
minimerer risikoen for oversvømmelsesskader.

AFLØB OG DRÆNING
Vores dræn og afløbssystemer fjerner overskydende 
vand uanset volumen eller flow. 

OPSAMLING OG INFILTRATION
Vores brede produktportefølje inden for opsamling og infiltration 
betyder, at vi kan kombinere systemer, så spidsbelastning og 
risiko for oversvømmelsesskader reduceres.

REGNVANDSKONTROL
Vores vandbremser kombineret med 
vores øvrige produktprogram leverer 
enkle løsninger, der optimerer flowet  
af regnvand.

RENSNING AF REGNVAND
Vi tilbyder vejledning og løsninger 
med hensyn til fjernelse af  
forurenende stoffer fra opsamlet  
regnvand før udledning, så alle 
lovmæssige krav overholdes.



VI FORTSÆTTER MED AT OPTIMERE
INDEN FOR REGNVANDSHÅNDTERING 

Læs om Wavin løsninger  
til alle faser af en vejrcyklus

www.regnvand.wavin.dk

Siden 1997 har Wavin været pioner inden for opsamling og infiltration af regnvand.  
Vi har tilbudt løsninger, som er ”hurtigere-at-installere”,  

”nemmere-at-håndtere” og med ”længere levetid”.

Med det første Q-Bic system i 2005 lancerede vi inspektions- og rensebare  
infiltrationsenheder i plast. Med risikoen for oversvømmelse i  byområder, som stiger i  

takt med klimaændringer, fortsætter vi med at hæve overliggeren og sætte nye standarder  
for regnvandshåndtering.

Wavin har med succes installeret over 5 millioner regnvandskassetter over hele verden, hvilket  
volumenmæssigt svarer til 1.4 millioner m3 vand. 

Water management |  Heating and cooling |  Water and gas distribution
Waste water drainage |  Cable ducting
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgå-
ende varsel, at ændre eller rette (tekniske) spe-
cifikationer på produkterne. Alle informationer i 
denne publikation er afgivet i god tro og menes 
korrekte for tidspunktet for publikationens udgi-
velse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mang-
ler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installati-
oner og montage skal altid følge den gældende 
montagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser så-
som teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvan-
titet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende 
en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.
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