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ZASTOSOWANIE

We wszelkiego rodzaju obiektach produkujących
ścieki bytowe: domach jednorodzinnych, hote-
lach, zajazdach, stacjach benzynowych, biurow-
cach, supermarketach

ZALETY

� nowoczesne rozwiązania techniczne 
� wykonane z polietylenu (materiału wysokiej 

jakości)
� niska waga 
� konstrukcyjnie podwyższony właz umożliwia

posadowienie zbiornika na pewnej głębokości
bez konieczności zakupu nadbudowy

� konkurencyjna cena

CHARAKTERYSTYKA

Metody oczyszczania: 

� mechaniczna z drenażem rozsączającym JPR
FAMILY – od 2 do 22 stałych użytkowników

� biologiczna tlenowo-beztlenowa ze złożem bio-
logicznym FIL D’EAU – od 2 do 50 stałych użyt-
kowników

Proces oczyszczania: 

� podczyszczanie – proces beztlenowy – osadnik
gnilny redukcja zanieczyszczeń w około 65% (przetrzyma-
nie ścieków przez 3 doby) 

� doczyszczanie – proces tlenowy – drenaż rozsączający, 
złoże biologiczne lub studnia chłonna

ORIENTACYJNA CENA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia z drenażem – 4166 zł*

Komplet dla 6 osób:
� osadnik gnilny 

Family 3000
� studzienka rozdzielcza

� studzienka zamyka-
jąca
� zawór napowietrza-
jący
� drenaż – 60 mb

� geowłóknina – 60 mb
� puzzolana

Oczyszczalnia ze złożem 

Fil d'Eau – 6880 zł*

Komplet dla 6 osób:

� osadnik gnilny Family 3000
� złoże biologiczne Fil d'Eau 1500

*ceny netto
Do kosztów inwestycyjnych 
należy doliczyć koszt montażu instalacji

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna poprzez autoryzowane
hurtownie i składy budowlane
Usługi: projekty budowlane, bezpłatna wizja lokalna i do-
stawa urządzeń na terenie całego kraju, pomoc w kontakcie
z firmą świadczącą usługi montażowe
Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodności Producenta
PN-EN 12566-1:2004/A1:2005 (U), PN-EN 12255-7:2005,
Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0352/01/2004
Gwarancja: 10 lat
Pozostała oferta: osiedlowe oczyszczalnie ścieków (do
500 stałych mieszkańców), separatory tłuszczu i skrobi (od
0,5 do 150 l/s), separatory węglowodorów (od 1 do 1250 l/s),
przepompownie, zbiorniki na gnojownicę, zbiorniki na wodę

JPR SYSTEM

ul. Okrzei 52 C, 96-300 Żyrardów
tel. 046 854 22 78, 046 854 22 87, faks 046 854 22 89 

www.jpr.pl 
e-mail: jprsystem@jpr.pl, e-mail: oczyszczalnie@jpr.pl

Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków firmy JPR SYSTEM
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