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C H A R A K T E R Y S T Y K A
Szamba bezodpływowe

Materiał: beton z dodatkiem plastyfikatorów zwiększających właściwości wodosz-
czelne; beton zbrojony jest siatką zbrojeniową i prętami; zbiornik jest z zewnątrz za-
bezpieczony preparatem hydroizolacyjnym
Elementy kompletnego szamba:

zbiornik zasadniczy – o poj. od 3 do 20 m3 o konstrukcji dwu- lub jednołupino-
wej z płytą pokrywową 
w komplecie – włazy betonowy z metalowymi przykrywkami (w ilości równej ilo-
ści komór) 
gotowe elementy podwyższających kominków inspekcyjnych 
płyty przegrodowe dla zbiorników wielokomorowych

Ceny netto [zł]:
szambo 4 m3: 1490
szambo 7 m3: 2180
szambo 10 m3: 2420
szambo 11 m3: 2580
szambo 12 m3: 2650

Akcesoria: sygnalizatory napełnienia szamba w wersji zewnętrznej i wewnętrznej,
przełączniki pływakowe, szybkozłączki

Zbiorniki przemysłowe i dla rolnictwa
Asortyment: baterie zbiorników 20m3 do zastosowań specjalnych oraz w rolnic-
twie

Oczyszczalnie ścieków
Typ: wydajne i bardzo skuteczne oczyszczalnie ścieków działające w oparciu o osad
czynny w technologii SBR (Sequencing Batch Reactor) oraz bardziej tradycyjnej tech-
nologii przepływowej
Proces oczyszczania ścieków: cały proces odbywa się wewnątrz zbiornika; pełne
oczyszczenie biologiczne pozwala na wprowadzenie do gruntu poprzez studnię
chłonną lub do cieku, rowu lub kanalizacji deszczowej
Cechy szczególne: wyeliminowanie kilkudziesięciu metrów drenażu jako drugie-
go stopnia oczyszczania biologicznego

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska, Czechy
Dystrybucja: na terenie całego kraju i za granicą
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2005-08-0236, Aproba-
ta IBMER
Usługi: doradztwo techniczne, transport (w celu obniżenia kosztów transportu za-
mówienia na większe odległości organizowane są transportem łączonym), montaż
szamba na placu budowy (przeprowadzany jest za pomocą ciężkich samochodów,
wyposażonych w urządzenia samowyładowcze tzw. hds)
Pozostała oferta:

wyroby „małej architektury”, donice, uliczne kosze na śmieci

Szamba produkowane są w zakładzie prefabrykacji w Porębie k/ Zawiercia
przy wsparciu laboratorium w Częstochowie
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