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Nowoczesne Nowoczesne zarzzarząądzaniedzanie wodwodąą deszczowdeszczowąą
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W dniu 27.06.2009 odnotowano w Polsce 2 172 interwencje W dniu 27.06.2009 odnotowano w Polsce 2 172 interwencje 
dot. usuwania skutkdot. usuwania skutkóów obfitych opadw obfitych opadóów deszczuw deszczu

- zalane garaże i piwnice

- podtopione budynki
- woda na ulicach

- zalewanie działek sąsiadów 

- spływające skarpy

- uszkodzenia nawierzchni

itp.

ZagroZagrożżeniaenia
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GdaGdańńsksk 20072007 Warszawa 2007Warszawa 2007 WrocWrocłław 2008aw 2008

KrakKrakóów 2008w 2008 Sopot 2009Sopot 2009 PoznaPoznańń 20092009

Zalane ulice i drogiZalane ulice i drogi



Page 4Zbiornik retencyjny

Studnia chStudnia chłłłłłłłłonnaonna

RRóów chw chłłłłłłłłonnyonny

System komór drenażowych

Alternatywa dla tradycyjnychAlternatywa dla tradycyjnych
rozwirozwiąązazańńńńńńńń
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�� wysokie koszty inwestycjiwysokie koszty inwestycji

�� ddłługiugi czas budowyczas budowy

�� ryzyko ryzyko podtopiepodtopieńń i powodzii powodzi

�� brak brak rozsrozsąączaniaczania i szybki odpi szybki odpłłłłłłłływyw

�� lokalne stepowienie terenlokalne stepowienie terenóóww

�� niskie koszty inwestycjiniskie koszty inwestycji

�� szybka realizacjaszybka realizacja

�� ograniczenie ograniczenie zagrozagrożżeeńń powodziowychpowodziowych

�� rozsrozsąączanieczanie i i „„mamałłłłłłłła retencjaa retencja””

�� zasilanie zasobzasilanie zasobóów ww wóód gruntowychd gruntowych

KanalizacjaKanalizacja

Jaki system Jaki system wybrawybraćć??

Nowoczesna kanalizacjaNowoczesna kanalizacja



Page 6

- rozsączające

- magazynujące

- magazynująco-rozsączające

Komory drenaKomory drenażżżżżżżżowe stosujemyowe stosujemy

jako systemyjako systemy
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RozsRozsąąąąąąąączanieczanie w grunciew gruncie
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TTłłuczeuczeńń kamienny kamienny łłamany 30amany 30--60 mm60 mm

TTłłuczeuczeńń –– element systemuelement systemu
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14,5 tony/o14,5 tony/ośśśśśśśś pojazdupojazdu

146,5 tony/m146,5 tony/m22

ObciObciążążenia zewnenia zewnęętrzne rozktrzne rozkłładajadająą sisięę na sklepieniu, a nie na na sklepieniu, a nie na śścianach komcianach komóórr

Aprobata IBDiM AT/ 2007Aprobata IBDiM AT/ 2007--0303--2251/22251/2

DziaDziałłanie obcianie obciążążeeńń na komory drenana komory drenażżoweowe

TTłłuczeuczeńń
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Testy mechaniczne 
potwierdziły 

wytrzymałość
14,5 tony/ośśśś pojazdu

146, tony /m2

Testy hydrauliczne 
potwierdziły  doskonałą

skuteczność hydrauliczną

TestyTesty
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�� npnp. przy marketach, . przy marketach, 

centrach handlowych, centrach handlowych, 

bazach logistycznych itp.bazach logistycznych itp.

Odprowadzanie wOdprowadzanie wóód deszczowychd deszczowych
z parkingz parkingóóww
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PrzedPrzed

PoPo

OszczOszczęędnodnośćść miejscamiejsca
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OdprowadzanieOdprowadzanie wwóódd deszczowychdeszczowych
z z dachudachu budynkubudynku
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1. Wykop

2. Geowłłłłóknina

3. Tłłłłuczeń

4. Komory i doprowadzenia

5. Tłłłłuczeń

6. Geowłłłłóknina

7. Przykrycie 

22--4 pracownik4 pracownikóów w –– montuje 200montuje 200--300 kom300 komóór / dziennier / dziennie

Prosta i szybka instalacjaProsta i szybka instalacja
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Kontrola i Kontrola i konserwacjakonserwacja

PoPo

PrzedPrzed
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1. Rozwiązanie problemu

2. Uniwersalność – dla małłłłych i dużych

3. Oszczędność terenu 

4. Ograniczenie podtopień i powodzi

5. Obniżenie kosztów inwestycji 

ZaletyZalety skutecznego zarzskutecznego zarząądzania dzania 
wodwodąą deszczowdeszczowąą
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6. Najwyższa wytrzymałłłłość na rynku 14,5 t/oś samochodu

(146,5 tony/m2)

7. Łatwe i szybkie projektowanie

8. Możliwość inspekcji za pomocą kamer, 
konserwacji oraz czyszczenia

9. Prosty, szybki i bezpieczny montaż

10. Łatwy transport

11. Możliwość wykorzystania zmagazynownej

wody deszczowej

Zalety (c.d.)Zalety (c.d.)
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KomorKomoryy drenadrenażżżżżżżżoweowe

Wymiary (szer. Wymiary (szer. ×× ddłłłłłłłł. . ×× wys.):wys.):

SCSC--310310 –– 8866 ×× 217 217 ×× 41 cm, 41 cm, pojemnopojemnośćść –– odod 0,90 m0,90 m33 do 1,20 mdo 1,20 m33

SCSC--740740 –– 130 130 ×× 217 217 ×× 76 cm, 76 cm, pojemnopojemnośćść –– odod 2,12 m3 do 2,12 m3 do 22,,660 m30 m3

MMCC--3503500 0 –– 119090 ×× 212188 ×× 114114 cm, cm, pojemnopojemnośćść –– odod 5,015,01 mm33 do do 5,435,43 mm33

PokrywaPokrywa –– 180 180 ×× 67 67 ×× 114114 cm, cm, pojemnopojemnośćść –– odod 1,291,29 mm33 do do 1,431,43 mm33

NOWONOWOŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆ

MMCC--45045000 –– 254254 ×× 132132 ×× 152152 cm, cm, pojemnopojemnośćść –– odod 4,604,60 m3 do m3 do 4,914,91 m3m3

PokrywaPokrywa –– 229 229 ×× 83 83 ×× 151151 cm, cm, pojemnopojemnośćść –– odod 3,083,08 m3 do m3 do 3,353,35 m3m3
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Skrzynki rozsSkrzynki rozsąączajczająącece

Posiadamy w ofercie rPosiadamy w ofercie róówniewnieżżżżżżżż skrzynki skrzynki rozsrozsąąąąąąąączajczająąąąąąąącoco -- retencyjne retencyjne 



Page 20

Satysfakcja gwarantowana!Satysfakcja gwarantowana!



Page 21

WnioskiWnioski

�� Skuteczne Skuteczne rozwirozwiąązaniezanie problemu wproblemu wóód deszczowychd deszczowych

�� Ograniczenie Ograniczenie zagrozagrożżeeńń powodziowychpowodziowych

�� Korzystny wpKorzystny wpłłłłłłłływ na yw na śśrodowiskorodowisko naturalne naturalne −−−−−−−− pozostawienie  pozostawienie  

wody opadowej w miejscu opaduwody opadowej w miejscu opadu

�� Niskie koszty inwestycjiNiskie koszty inwestycji

�� Zadowolenie mieszkaZadowolenie mieszkańńccóóww
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Zapraszamy do zapoznania Zapraszamy do zapoznania sisięęęęęęęę
z pez pełłłłłłłłnnąąąąąąąą prezentacjprezentacjąąąąąąąą

PePełłna wersja prezentacji do pobrania w zakna wersja prezentacji do pobrania w zakłładce adce POBIERZPOBIERZ
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KontaktKontakt

EKOBUDEX EKOBUDEX ssp. z p. z o.oo.o.. TelTel//faxfax: : (58) 554(58) 554--8585--6565

ulul. . KoKośścierskacierska 77 (58) 554(58) 554--8585--6666

8080--328 328 GdaGdańńsksk (58) 552(58) 552--3636--5858

ee--mail: mail: komorykomory@@komorykomory--drenazowedrenazowe.pl.pl

www.www.komorykomory--drenazowedrenazowe.pl.pl


