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W tym miejscu spojrzymy na wyzwanie dotycz ce wyboru przydomowej oczyszczalni cieków z perspektywy inwestycyjnej. 
Istnieje tak wielu producentów i tak wiele parametrów, które nale a o by porówna , e dokonanie bardzo precyzyjnego wyboru 
opartego na dog bnej analizie jest praktycznie… niewykonalne. Jak wi c wybra  najlepsz  opcj ? Do tego zadania zebrali my 
zespó  najlepszych specjalistów, którzy postawili si  w roli inwestorów i zwrócili uwag  na szalenie istotne kwes  e. Wnioski 
przedstawiamy w 4 uproszczonych punktach:

1 Od stycznia 2016 zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska (Dz. W. z 2014. Poz. 1800), o czyszczalnia musi spe nia
norm EN-PN 12566-3:2005 + A2:2013 (przedrostki EN-PN 12566-3:2005 czy EN-PN 12566-3:2005 + A1:2009 – s  po-

wszechnie uznawane jako niezgodne z obowi zuj cym prawem). Jako inwestorzy musimy minimalizowa  ryzyko. Przy monta u
oczyszczalni z norm  niezgodn  z obowi zuj cym prawem (nawet przy akceptacji urz du gminy), nadal istnieje du e zagro e-
nie, e taki zbiornik zostanie skontrolowany przez inne jednostki. W skrócie: Unikajcie k opotów.  

2 Wytrzyma o  zbiornika, któr  mo na stwierdzi  po deklaracji w a ciwo ci u ytkowych. Generalizuj c, zbiorniki z ywic
poliestrowych s  znacznie trwalsze od zbiorników z polietylenu. Decyduj ca jest jednak warto  ile metrów pod gruntem 

wg deklaracji producenta mo na taki zbiornik zakopa . Je eli ta warto  jest mniejsza od 1 m nale y bardzo uwa a . Oprócz si
naporu ziemi dochodzi te  szereg innych si  dzia aj cych na tak  oczyszczalni  (m.in. si a zasysania przy wybieraniu). W trakcie 
u ytkowania naszej przydomowej oczyszczalni cieków mo e doj  do konieczno ci nasypania gruntu i co wtedy…? wymienia
oczyszczalni ? – zalecamy wi c zwrócenie na ten aspekt du ej uwagi. 

3 Jako inwestorzy chcemy wspó pracowa  z rzetelnymi fi rmami, dlatego wa ne jest by kupowa  od sprawdzonych dostaw-
ców. Ich wiarygodno  mo emy sprawdzi  w szybki sposób na kilka sposobów: 

– Ile lat s  na rynku,

– Czy posiadaj  jakie  wyró nienia/odznaczenia,

– Czy znajdziemy w Internecie na ich temat jakie  opinie,

– Mo na te  pokusi  si  o zbadanie sprawy w instytucjach takich jak np. krajowy rejestr s dowy,

– Czy na swojej stronie b d  materia ach nie wprowadzaj  klienta w b d (np. podaj c nieaktualn  norm ).

Wspó praca z fi rmami godnymi zaufania daje nam ogromne bezpiecze stwo w temacie. 

4 I ostatnia, cz sto najwa niejsza kwes  a – cena. Nale y zwróci  uwag , e w tym segmencie dro sze nie zawsze znaczy 
lepsze. Je eli wybrana przez Pa stwa przydomowa oczyszczalnia biologiczna spe nia powy sze 3 pkt. Najlepszym rozwi -

zaniem jest wybranie najta szej opcji!!! Ten produkt ma by  przede wszystkim efektywny, a dro sze rozwi zania wcale nie b d
lepiej oczyszcza y cieków czy d u ej funkcjonowa y.

Zach camy wi c by inwestowa  rozs dnie. Przydomowa oczyszczalnia EKO-BIO to inwestycja na kilka pokole . Po wi cej infor-
macji zapraszamy pod numerem 506-226-116 lub zapoznanie si  na stronie www.oczyszczalnia.net 
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