
StormTech er et unikt  

system for håndtering av overvann fra 

veger, parkeringsplasser, takflater, 

industriområder, idrettsanlegg og lignende!.  

 



Kammer med stor kapasitet som tilpasses  

tilgjengelige arealer, og sikrer god arealutnyttelse.  

Produktspesifikasjon  SC-310 SC-740 DC-780 MC-3500 MC-4500 

Høyde (mm) 406 762 762 1143 1524 

Bredde (mm) 864 1295 1295 1956 2540 

Lengde installert(mm) 2170 2170 2170 2184 1227 

Installert volum (m3) 0,88 2,12 2,20 5,06 4,60 

StormTech® sin strukturelle styrke gjør at overvannskamrene kan plasseres under 

parkeringsplasser og veger med stor overdekning.  Dette frigjør verdifullt areal. 

StormTech® - kamrene kommer i fem størrelser, noe som gir stor fleksibilitet.  

 

Kamrene rommer fra 900 – 5000 liter vann ferdig installert. Kamrenes lave vekt  

(17 - 60 kg/enhet), gjør at komponentene enkelt kan håndteres av 1 – 2 personer. 

Monteringstid for 100 m3 overvannsmagasin, er ca 1 time. 

 

SC-310 

SC-740 DC-780 

MC-3500 

MC-4500 

SC-160LP 

Ikke på lager i Norge 

StormTech® overvannskammer er fremstilt av høyverdig polypropylen, sprøytestøpt under 

høyt trykk. Dette gir produktet riktig tetthet og nøyaktig tykkelse på kammerets vegger.  

StormTech® sin unike utforming og prinsipp for fordeling av jord- og trafikklast, gjør kamrene 

til den sterkeste plast-løsningen på markedet.   

 



StormTech® overvannsmagasin bør installeres med Inspeksjonsrad®.  

Denne gir god tilgang for inspeksjon og vedlikehold. Slam og partikler kan enkelt 

spyles/suges ut. Dette gir lang levetid og ivaretar magasinets opprinnelige volum.  

 

Inspeksjonsraden® sørger også for effektiv fjerning av forurensing til en lav 

kostnad. Den spylbare duken holder tilbake minimum 80% SS, 90% Hydrokarboner, 

49% Fosfor og 53% total Zink. 

God tilgang for spyling og vedlikehold!  



Om ønskelig bistår vi gjerne for å oppnå 

den beste løsningen for deres prosjekt. 

Dette gjøres av oss eller av StormTech i 

USA uten kostnader for dere. Dette 

omfatter utforming, utarbeidelse av 

tegninger i DWG – format og evt 

kostnadsberegninger.  

VA-Systemer AS, Industrivegen 36, 2680 Vågå                         e-mail: va-systemer@va-systemer.no 

Tel.: +47 974 20 101 / 974 30 101                                                 www.va-systemer.no 

Lave transportkostnader og arealeffektiv lagring 

470 m3 


