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Przydomowe oczyszczalnie cieków
Jeste my dostawc  przydomowych oczysz-

czalni cieków, systemów wykorzystania wody 

opadowej, a tak e wysokiej jako ci zbiorników 

polietylenowych do wykorzystania jako osadniki 

gnilne, studzienki oraz bezodp ywowe zbiorniki 

na wod  i cieki socjalno-bytowe.

DZTO „Hydro-Top” Sp. z o.o. 

ul. Koszarowa 12

67-120 Ko uchów

tel. 068 355 50 16

faks 068 355 25 78

www.dzto-hydrotop.com

Nasze towary produkowane s  przez firm

Köver GmbH & Co. KG zgodnie ze wszyst-

kimi regu ami systemu zarz dzania jako-

ci  DIN EN ISO 9001 oraz standardami 

zarz dzania rodowiskowego ISO 14001. 

Charakteryzuj  si  one wysokim poziomem 

bezpiecze stwa u ytkowania, s  przyja-

zne dla rodowiska naturalnego. Produkuje 

si  je metod  rotacyjn  z jednego odlewu 

– bez spoin, co gwarantuje ich absolutn

szczelno . Materia , z którego s  produko-

wane, cechuje odporno  na wrastanie ko-

rzeni oraz kwasoodporno , dzi ki czemu 

nie jest on atakowany przez cieki i fekalia. 

ebrowa konstrukcja zbiorników oraz od-

powiednie uchwyty zapewniaj  stabilno

i bezpieczne posadowienie pod powierzch-

ni  gruntu. Nie bez znaczenia s  tak e: a-

two  monta u i obs ugi, tania eksploatacja 

i dziesi cioletnia gwarancja, jakiej udzie-

lamy na nasze zbiorniki oraz na kompletne 

przydomowe oczyszczalnie cieków. 

Ma e oczyszczalnie cieków (przeznaczo-

ne do obs ugi max. 50 osób) s  ekonomicz-

nie uzasadnionymi i pewnymi w u ytku 

urz dzeniami s u cymi do odprowadza-

nia cieków powstaj cych w gospodar-

stwach domowych i obiektach u yteczno-

ci publicznej. cieki odprowadzane s  do 

osadnika gnilnego z filtrem, w którym od-

bywaj  si  procesy ich podczyszczania – se-

dymentacja i flotacja (oddzielenie si  od cie-

czy cia  sta ych i t uszczy w postaci osadu 

i „ko ucha”) oraz fermentacja (neutralizacja 

tych e cia ). Procesy utylizacji zostaj  przy-

spieszone dzi ki zastosowaniu mikrobiolo-

gicznych preparatów. Podczyszczone cieki 

przep ywaj  do studzienki rozdzielczej, da-

lej s  rozprowadzane systemem rur perforo-

wanych i przesi kaj  przez warstw  gruntu, 

gdzie nast puj  procesy biologicznego do-

czyszczania. Sprawne funkcjonowanie ca e-

go systemu gwarantuje uk ad napowietrzaj -

co-wentylacyjny.

W ofercie naszej firmy znajduj  si  tak e:

w azy i wpusty eliwne i eliwno-betonowe,

 kosze i osadniki ocynkowane.

Oferujemy w azy i wpusty z ka dej grupy 

wytrzyma o ciowej. Pocz wszy od produk-

tów w klasie A15 wykorzystywanej na po-

wierzchniach wy cznie dla pieszych i ro-

werzystów, poprzez zwie czenia studzienek 

i wpustów w klasach B125 (parkingi, obsza-

ry dla pieszych), C250 (przykraw nikowe), 

D400 (jezdnie dróg, itp.) a  po w azy klas 

E600-F900 stosowanych na powierzchniach 

poddawanych szczególnie du ym naciskom 

kó  (np. pasy startowe). Wszystkie oferowa-

ne przez nas pokrywy, korpusy i wpusty 

posiadaj  odpowiednie certyfikaty (wysta-

wiane przez Instytut Techniki Budowlanej) 

i spe niaj  odpowiednie normy (PN EN 124, 

normy niemieckie DIN).

Z zakresu koszy i osadników ocynkowa-

nych posiadamy w ofercie pe en wachlarz 

produktów dla wszystkich klas w azów 

i wpustów kanalizacyjnych (DIN 1221, DIN 

4052 i podobne), tak e produktów podwór-

kowych (DIN 1236).

Nasze produkty s  rozprowadzane przez 

sie  sprawdzonych partnerów handlowych 

i eksploatowane na terenie ca ego kraju.

Decyduj c si  na zakup naszych towarów, 

wybieracie Pa stwo jako  na najwy szym 

poziomie, która dotyczy zarówno konstruk-

cji, materia ów, jak równie  mistrzowskie-

go wykonania.


