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Firma Funke Polska jest producentem wielu 

systemów do kanalizacji oraz zagospodarowa-

nia wód deszczowych. Wymieni  tutaj mo na 

mi dzy innymi:

rury i kszta tki HS SN12 SDR34 SLW60

rury i kszta tki CONNEX SN8

system rozs czania wody deszczowej 

D-Raintank

system podczyszczania wody deszczowej 

D-Rainclean

przy cza siod owe do rur cienko- i grubo-

ciennych CONNEX i FABEKUN

elastyczne z cze VPC

System HS SN12 SDR34  to rury i kszta tki 

wykonane z litego PVC-U o pogrubionej ciance. 

Sztywno  obwodowa, mierzona zgodnie z nor-

m  ISO 9969, wynosi  12 kN/m². Produkowany 

zakresie rednic 110–800 mm. Bardzo wa ne:

sztywno  obwodowa kszta tek jest równa lub 

wi ksza od 12 kN/m², co odpowiada klasie rury. 

Szczelno  po cze  – 2,5 bara.

Rury i kszta tki CONNEX SN8 SDR34, prze-

znaczone do budowy kanalizacji bezci nieniowej. 

Materia  – PVC-U. Rury i kszta tki produkowane 

zgodnie z norm  PN EN 13476. Szczelno  po -

cze  – 2,5 bara. Zakres rednic 315–800 mm. 

System D-Raintank s u y do magazynowa-

nia oraz rozs czania wód opadowych. A urowe 

skrzynki D-Raintank wykonane s  z polipropyle-

nu o wymiarach 0,84x0,84x0,40 m. System bar-

dzo przyjazny rodowisku, gdy  nie oddajemy 

wód deszczowych do rzek i jezior tylko zosta-

wiamy je naturze. 

Jednym z nowszych produktów firmy Funke 

jest system D-Rainclean. S  to korytka, które 

wype nione s  specjalnym substratem. Woda, 

która przefiltruje si  przez ten substrat zostaje 

oczyszczona ze wszystkich substancji ropopo-

chodnych jak równie  z metali ci kich (mied ,

cynk, o ów, kadm, itp.). Tak oczyszczona woda 

mo e by  oddana do naturalnego rodowiska. 

D-Rainclean mo e by  zastosowany przy dro-

gach, podjazdach, parkingach. System nie wy-

maga adnej obs ugi, mo e funkcjonowa  do 

20 lat! Efekt: zostawiamy dla przysz ych poko-

le  czyst  wod  i nie zatrut  gleb .

Firma Funke Polska sp. z o.o. stawia przede 

wszystkim na nowatorskie rozwi zania. Do ta-

kich nale  nasze przy cza siod owe do rur 

cienko- i grubo ciennych oraz elastyczne z -

cza VPC.  W celu uzyskania wi kszej ilo ci in-

formacji odsy amy na nasz  stron  internetow

lub prosimy o bezpo redni kontakt z naszymi 

doradcami techniczno-handlowymi.

Systemy kanalizacji
oraz zagospodarowania wody deszczowej

Funke Polska sp. z o.o.

Kondratowice

ul. D uga 5

57-150 Prusy

tel. 71 392 70 11, faks 71 392 70 22

www.funkegruppe.pl

Produkty firmy FUNKE 

– gwarantowana jako !
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