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ZBIORNIKI MONOLITYCZNE

Zbiorniki MONOLITYCZNE to kompletne zbiorniki do 
bezpośredniego osadzenia w gruncie. Grupa ta obej-
muje dwa rodzaje zbiorników: owalne i prostopadło-
ścienne. Biorąc pod uwagę różne zastosowania oraz 
indywidualne potrzeby naszych klientów oferowany 
przez nas typoszereg zbiorników owalnych zawiera 
szeroki zakres wymiarów i obejmuje pojemności  
od 13m3 do 31m3. Zbiorniki owalne produko-
wane są w czterech klasach obciążeń. O mak-
symalnej sile obciążenia wynoszącej 500kN.

Zbiorniki monolityczne znajdują zastosowanie jako:
• osadniki gnilne
• piaskowniki
• zbiorniki na gnojówkę
• zbiorniki na gnojowicę
• zbiorniki oczyszczalni
• zbiorniki na ścieki
• komory separatorów
• magazyny energii 

Wszystkie elementy produkowane są z betonu we-
gług normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum 
C35/45, wodoszczelnośći W8 i mrozoodpornośi XF1. 
Na zamówienie stosujemy beton o podwyższonych 
parametrach C45/55,wodoszczelnośći W12 i mrozoo-
dporności XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-
0221/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.
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ZBIORNIK OWALNY STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIĘŻKI / BARDZO CIĘŻKI  

ZBIORNIK STANDARDOWY
• Obciążenia zbiornika standardowego: zasypka gruntowa Hgr≤0,5m + obciążenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki) 
zgodnie z PN-82/B-02004
• Zbiornik standardowy przeznaczony jest do zabudowy pod ziemią w terenie zielonym, ciągów pieszych lub terenie komunikacji pojazdów j.w. z wyłą-
czeniem dróg i placów publicznych
• Zbiornik można wykonać z jednym, lub dwoma włazami rewizyjnymi o średnicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza się zastosowanie trzech 
włazów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.
• Płyta przykrywająca może być dzielona na dwie części.

ZBIORNIK WZMOCNIONY
• Obciążenia zbiornika wzmocnionego: zasypka gruntowa Hgr≤1,8m + obciążenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki) zgod-
nie z PN-82/B-02004 lub zasypka gruntowa Hgr≤0,8m + obciążenie pojazdami o masie do 265 kN (samochody ciężarowe terenowe, trójosiowe) zgodnie 
z PN-82/B-02004.
• Zbiornik wzmocniony przeznaczony jest do zabudowy pod ziemią w terenie zielonym, ciągów pieszych lub terenie komunikacji pojaz dów j.w. z wyłą-
czeniem dróg i placów publicznych.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma włazami rewizyjnymi kl. D400 o średnicy 600 mm, lub 800 mm. Dopuszcza się zastosowanie trzech wła-
zów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK CIĘŻKI
• Obciążenia zbiornika ciężkiego: zasypka gruntowa Hgr≤1,8m + obciążenie pojazdami o masie do 300 kN (klasa „C”) zgodnie z PN -85/S- 10030
• Zbiornik ciężki może być wbudowany na terenie utwardzonych placów manewrowych, parkingów, poboczy itp. obciążonych pojazdami j.w.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma włazami rewizyjnymi o średnicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza się zastosowanie trzech 
włazów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK BARDZO CIĘŻKI
• Obciążenia zbiornika bardzo ciężkiego: zasypka gruntowa Hgr≤5,0m + obciążenie pojazdami o masie całkowitej do 300 kN (klasa „C”) zgodnie z normą 
PN-85/S-10030 lub zasypka gruntowa Hgr≤4,0m + obciążenie pojazdami o masie całkowitej do 500 kN (klasa „A”)
• Zbiornik typu Ow -220/bC może być wybudowany na terenie utwardzonych placów manewrowych, parkingów, poboczy itp. obciążonych pojazdami j.w.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma otworami włazów o średnicy 600 mm/800 mm/1000 mm. Ustawienie oraz kształty włazów inne niż 
pokazane na rysunku należy uzgodnić indywidualnie z producentem.
• Średnice kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.
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ZBIORNIK OWALNY STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIĘŻKI / BARDZO CIĘŻKI  

• Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie  
 otwrów kwadratowych lub prostokątnych.
• W zależności od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokości.

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA TYP: STANDARDOWY i WZMOCNIONY
długość dł. odcinka 

prostego szerokość grubość wysokość średnica 
włazu ciężar

Lz [mm] L1 [mm] Bz [mm] d [mm] h [mm] d [mm] G [t]
3700 1200

2500 200 150 600*
3,80

4700 2200 5,05
5500 3000 6,05

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA TYP: CIĘŻKI i BARDZO CIĘŻKI
długość dł. odcinka 

prostego szerokość grubość wysokość średnica 
włazu ciężar

Lz [mm] L1 [mm] Bz [mm] d [mm] h [mm] d [mm] G [t]
3700 1200

2500 250 200 600*
4,75

4700 2200 6,35
5500 3000 7,60

ZBIORNIK STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIĘŻKI; BARDZO CIĘŻKI
długość dł. ściany 

prostej
grubość wysokość

pojemność ciężar
wew. zew. ściany dna wew. zew.

Lw [mm] Lz [mm] L1 [mm] B [mm] S [mm] Hw [mm] Hc [mm] V [m3] G [t]

3400 3700 1200 150 190

1500 1690 9,65 9,40
2000 2190 12,90 11,25
2200 2390 14,20 11,95
2400 2590 15,50 12,70
2500 2690 16,10 13,05
2600 2790 16,80 13,45
2800 2990 18,10 14,15
3000 3190 19,30 14,90

4400 4700 2200 150 190

1500 1690 13,00 11,75
2000 2190 17,30 13,95
2200 2390 19,00 14,85
2400 2590 20,80 15,75
2500 2690 21,60 16,15
2600 2790 22,50 16,60
2800 2990 24,20 17,50
3000 3190 25,90 18,40

5200 5500 3000 150 190

1500 1690 15,60 13,60
2000 2190 20,80 16,20
2200 2390 22,90 17,20
2400 2590 25,00 18,20
2500 2690 26,00 18,70
2600 2790 27,10 19,20
2800 2990 29,10 20,20
3000 3190 31,20 21,20
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