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Prezentacja firmowa

Firma DELFIN oferuje nowoczesne syste-

my oczyszczania cieków, które u atwi  ko-

rzystanie z domowej asenizacji cieków by-

towo-gospodarczych jednocze nie chroni c

rodowisko naturalne przed ich szkodliwym 

dzia aniem.

Oferta obejmuje:

 Przydomowe oczyszczalnie cieków 

 Gminne oczyszczalnie cieków

 Separatory w glowodorów

 Separatory t uszczów

 Wentylatory dynamiczno-wiatrowe 

ASPIROMATIC

 Biopreparaty

 Zsypy budowlane na gruz 

Oferta firmy Delfin to produkty wyso-

kiej jako ci, dost pne w ró norodnych 

wariantach i konkurencyjnych cenach. 

Znajduj  zastosowanie w budownictwie 

jednorodzinnym, w zak adach produkcyj-

nych, obiektach u yteczno ci publicznej, 

stacjach paliw, czy myjniach samochodo-

wych. 

Kompleksowa obs uga pocz wszy od 

projektowania i doradztwa, po bezpieczny 

i szybki monta  oraz ró norodne warian-

ty rozwi za  dostosowane do indywidual-

nych potrzeb zapewniaj  naszym Klientom 

komfort i satysfakcj  z dokonanego wybo-

ru eliminuj c w znacznym stopniu proble-

my i koszty zwi zane z bezpiecznym usu-

waniem cieków.

Chc c zapewni  dost p do mo liwo ci 

indywidualnego oczyszczania cieków jak 

najszerszej grupie odbiorców 

stworzyli my rozwi zania, 

które mog  by  stosowane nie-

zale nie od warunków grunto-

wo-wodnych nawet na bardzo 

ma ych dzia kach!

Na szczególn  uwag  za-

s uguje innowacyjny pro-

dukt roku 2008 oczyszczalnia 

Delfin PRO. Powi zanie my li 

technologicznej, wiedzy 

i do wiadczenia, jakie posia-

damy pozwoli o stworzy

oczyszczalnie, której specjalna 

trójkomorowa budowa umo -

liwia przeprowadzenie ca ego 

procesu oczyszczania w jed-

nym zbiorniku. Technologia 

oczyszczania oparta jest na 

osadzie czynnym - najlepiej 

poznanej i niezawodnej me-

todzie usuwania zanieczysz-

cze . Niezwykle trudno pod 

wzgl dem technologicznym 

jak i projektowym stworzy

oczyszczalni  jednozbiorniko-

w  – przep ywow , spe niaj -

c  dodatkowo surowe wyma-

gania prawne. Nam si  uda o! 

Uzyskali my aprobat  tech-

niczn  Instytutu Ochrony rodowiska 

w Warszawie AT/2008-08-0312 i z dum

prezentujemy oczyszczalnie PRO6 – do 

6 osób mieszkaj cych na sta e (równie

w wariancie do 12 osób), któr  mo na 

montowa  w ka dych warunkach grunto-

wo-wodnych i która zajmuj  niewiarygod-

nie ma o miejsca: 2,6–4,0m2!

Dla obiektów u yteczno ci publicznej 

(szko y, hotele, agroturystyka) proponuje-

my rozwi zanie typu Delfin Pensjonat 

– do 100 osób mieszkaj cych na sta e (apro-

bata techniczna IO  - AT/2008-08-0312).

Nowatorska technologia, która czy 

oczyszczanie cieków metod  osadu czyn-

nego z oczyszczalni  hydrobotaniczn  za-

pewnia doskona  jako  oczyszczonych 

cieków spe niaj c zaostrzone kryteria ja-

ko ci cieków odprowadzanych do wód lub 

do ziemi.

Kolejnym wyj tkowym rozwi zaniem 

skierowanym do u ytkowników posiada-

j cych ma e dzia ki s  pakiety drena owe 

SD. Pakiety s  zamiennikiem wiru w tra-

dycyjnych oczyszczalniach, ich wykorzy-

stanie pozwala na znaczne zredukowanie 

powierzchni wymaganej pod oczyszczal-

nie, np. oczyszczalnia dla 4 osób: trady-

cyjny drena  50 m2, z wykorzystaniem pa-

kietów tylko 10 m2

Pe na oferta dost pna na stronie interneto-

wej www.delfin-polska.pl. 

Dystrybucja na terenie ca ego kraju. 
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