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Yağmur suyu toplama 
elemanı ile sürdürülebilir 
çatılar  



“Braas Yağmur Suyu Toplama Elemanı” yla bahçe sulamasına destek   
sağlayın: Etkili, akılcı ve ekonomik. 

Su yaşamın kaynağıdır 

Yaşamın temel ihtiyacı olan su, özel-
likle küresel ısınma problemi ile birlik-
te her damlası  çok daha dikkatle har-
canması gereken bir kaynak haline 
gelmiştir.  

Dünyada su sıkıntısı çeken ülkeler 
arasında gösterilen Türkiye’de de  bu 
amaçla yönetmelikler düzenlenmek-
tedir. Böylece  yağmur suyunun top-
lanması ve depolanması teşvik edil-
meye başlanmıştır. Örneğin İstan-

bul’da parsel alanı 1000 m2’den bü-
yük olan yapılarda sarnıçlı depolama 
sistemleri mecburi hale gelmiştir.  

Braas yağmur suyu toplama elemanı, 
parsel büyüklüğünden bağımsız ola-
rak müstakil evlerin bahçe sulaması, 
süs havuzu doldurulması vb. ihtiyaç-
ları için  tasarlanmış akılcı bir çözüm-
dür.  

Braas Yağmur Suyu Toplama Elema-
nı ile  daha sürdürülebilir bir dünya için 
adım atın 

Tamamen bedelsiz olarak hem de 
kullanacağınız yerde su toplayın ve 
kullanın.  

Çatınızdan elde edilebilecek toplam 
su miktarı ve verim, çatı su toplama 
alanı, bölgenizdeki yağış miktarı, kul-
lanılan depo hacmi ve bölgenin yağış 
düzeni gibi etkenlere bağlıdır.  

 

Çatıdan gelen       
yağmur suyu, yağ-
mur deresi ve iniş 
borusu üzerinden 
toplama elemanına 
ve oradan da uygun 
bir bidona aktarılır.  

Don mevsiminde 
toplama işlemi       
yapılmamalıdır.  



Yağmur suyu hasadı için en 
önemli unsur depodur. 
Depo hacminin bölgedeki 
yağış rejimine göre uygun 
boyutta belirlenmesi ge-
reklidir. Yağış rejimi ne ka-
dar düzensiz ise verimli bir 
sistem için aynı oranda 
büyük bir depo kullanımı 
gerekir.   

Yosunlaşmaya sebep olmamak için 
bidonlar güneş ışığı geçirmemelidir. 
Uygun bir savak teşkili ile bidon dol-
duktan sonra fazla gelen su tekrar iniş 
borusuna veya yağmur suyu giderine 
bağlanabilir.  

Yağmur Suyu Toplama Elemanı 
Temel bilgiler:   

Malzeme: Çelik , Bakır 

Yükseklik: 42 cm. 

Çap: 100 mm. 

Kilitli kanat sistemi 

Dahili kaba malzeme filtresi 
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Avrupa’nın güçlü ve köklü iki markası Braas Monier ve Icopal’in birleşimin-
den doğan BMI Group, Avrupa’nın en büyük eğimli ve teras çatı çözümleri 
üreticisidir. Avrupa’nın yanı sıra Asya ve Afrika’da da faaliyet gösteren BMI 
Group, Kuzey Amerika’daki lider çatı ve su yalıtımları üreticisi GAF gibi, bir 
Standard Industries kuruluşudur ve birlikte dünyanın en büyük çatı ve su 
yalıtımı operasyonunu oluştururlar. 

BMI Group, Türkiye’de Braas markası ile 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet 
göstermekte olup, 36.000 m2 alan üzerinde yılda 1,5 milyon m2 kapasiteli 
Braas Çatı Sistemleri üretim tesisine sahiptir. BMI Türkiye, Braas Çatı Sis-
temleri, EverGuard TPO ve Icopal markaları ile eğimli ve teras çatılara yö-
nelik ürünleriyle hizmet vermektedir. 

“Çatı Çözülmesi Gereken Bir Sistemdir”  


