SZAMBA
DWUKOMOROWE
Szamba Dolomix Duro wyróżnia:







Beton najwyższej jakości
Porządna stal i drut do zbrojenia
Szczelność i trwałość
Klej do montażu, zamiast pianki
5 lat gwarancji
Dokumentacja i Aprobata Techniczna ITP

Szamba dwukomorowe (łączone szeregowo)
Szamba składają się z dwóch zbiorników jednokomorowych, które są
zamontowane obok siebie, poprzez otwór przelewowy w przeciwległych ściankach.
W taki sposób można łączyć ze sobą dowolną ilość zbiorników i uzyskać łączną
pojemność np. 60, 90 lub 120 m3.

Dostępne szamba dwukomorowe (łączone szeregowo):
pojemność

szerokość

długość

wysokość

cena

10 m3 (10 000l )

2m

5m

1,42 m

ustalana
indywidualnie

12 m3 (12 000 l)

2m

5m

1,62 m

ustalana
indywidualnie

16 m3 (16 000 l)

2,53 m

5,22 m

1,64 m

ustalana
indywidualnie

20 m3 (20 000 l)

2,4 m

6m

1,86 m

ustalana
indywidualnie

Szamba dwukomorowe (jednoczęściowe)
Są to szamba, które mają jeden zbiornik ze ścianką działową wewnątrz, która dzieli
go na dwie równe części. Ścianki działowe są niższe od ścianek zbiornika.

Dostępne szamba dwukomorowe (jednoczęściowe):
pojemność

szerokość

długość

wysokość

cena

6 m3 (6 000 l)

2m

2,5 m

1,62 m

ustalana
indywidualnie

8 m3 (8 000 l)

2,53 m

2,61 m

1,64 m

ustalana
indywidualnie

10 m3 (10 000 l)

2,4 m

3m

1,86 m

ustalana
indywidualnie

W cenę szamba wliczone są:



zbiornik
standardowa płyta wierzchnia







otwór pod rurę kanalizacyjną (wykonywany na miejscu)
kominek
właz betonowy
montaż z użyciem kleju
dokumentacja techniczna

Przeznaczenie zbiorników:







szambo
woda deszczowa
woda pitna
gnojowica
gnojówka
separatory tłuszczu

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować:
Płyta wzmacniana
Płyta najazdowa, tzw. wzmacniana jest znacznie grubsza od
zwykłej płyty, która jest wliczona w cenę szamba. Ma
podwójne zbrojenie, czyli gęstą siatkę, która wytrzymuje
duże naciski ciężaru.

Włazy żeliwne
Włazy żeliwne są trwalsze od betonowych, wliczonych w
cenę szamba. Najczęściej stosowane są w przejazdach.

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które szambo będzie dla Ciebie najlepsze!
Tel: 663 808 301
E-mail: biuro@dolomixduro.pl

