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Zbiorniki żelbetowe typu STYROBUD EKOSAMB™ to gotowe do montażu szamba bezodpływowe. Stanowią tanie, proste i sku-
teczne rozwiązanie problemu ze ściekami na terenie posesji, do której nie jest  doprowadzony system odprowadzania nieczysto-
ści. Dlatego tak szeroko wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle czy rolnictwie.

• Solidność: prefabrykaty wykonywane z wykorzystaniem betonu C-25/30 oraz wysokiej klasy zbrojenia są bardzo trwałe  
i wytrzymałe na obciążenia zewnętrzne, pozwalając na wieloletnie użytkowanie.

• Bezpieczeństwo: zastosowanie betonu z dodatkiem uszczelniaczy oraz dodatkowa warstwa hydrofobowa na ścianach zewnętrz-
nych chroni zbiornik przed oddziaływaniem agresywnych wód gruntowych, zabezpieczając jednocześnie środowisko przed  
nieczystościami.

• Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jest odporny na procesy zachodzące w ściekach. Gotowe szamba betonowe  
są znacznie szczelniejsze niż ich odpowiedniki powstające na miejscu budowy.

• Szybki i prosty montaż - instalacja szamba wymaga jednego dnia roboczego oraz odpowiedniego wykopu.
• Dzięki swojej masie zbiornik lepiej osadzi się w gruncie, przez co nie grozi mu wypchnięcie przez napór wód gruntowych, 

nawet gdy jest pusty.
• Atrakcyjna cena oraz brak skomplikowanych formalności związanych z instalacją zbiornika na posesji.

EKOSAMB™

Szamba ekologiczne STYROBUD EKOSAMB™, oferowane przez STYROBUD, wyróżnia duża wytrzymałość oraz szczelność. Dzięki 
niemal 20 letniemu doświadczeniu firmy w prefabrykacji wyrobów żelbetowych użytkownicy mają pewność wysokiej jakości 
produktów.

Zalety ekologicznego szamba betonowego STYROBUD EKOSAMB™

Właz kanałowy.

Komin o wysokości 50cm.
Płyta zwykła PZ lub Płyta  
przejezdna PP.

Bitumiczna warstwa hydroizolacji,
odporna na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych.

Otwarty zbiornik monolityczny
z betonu klasy C25/ C30 
z uszczelniaczem.
Dostępne pojemności:
• 4m3, 
• 6m3, 
• 8m3 (jedno i dwukomorowe)
• 10m3 (jedno i dwukomorowe)
• 12m3 (jedno i dwukomorowe)



Na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku, szambo STYROBUD EKOSAMB™ 
wyróżnia się prostą i wytrzymałą konstrukcją, która zajmuje mało miejsca na  
posesji oraz umożliwia usytuowanie zbiornika również pod podjazdem  
garażowym czy miejscem parkingowym.

Dlaczego warto wybrać STYROBUD EKOSAMB™?

• Polski produkt
• Producent z wieloletnim doświadczeniem
• Najwyższa jakość potwierdzona badaniami labolatoryjnymi 
• Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska
• Wyjątkowa szczelność
• Atrakcyjne ceny

Zbiorniki monolityczne jednokomorowe oraz dwukomorowe o pojemności 4m3,  6m3, 8m3 , 10m3, 12m3  
z możliwością montażu jeden obok drugiego.

Zapewniamy transport i montaż we wcześniej przygotowanym przez Klienta wykopie.

Bezodpływowe zbiorniki STYROBUD mogą być przeznaczone 
na przydomowe, ekologiczne szamba, w firmach i zakładach  
produkcyjnych na ścieki przemysłowe, zaś w rolnictwie na  
gnojowicę i gnojówkę.

Jakość i trwałość gwarantowana przez niemal dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji prefabrykatów.
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Modele ekologicznych szamb betonowych dostępne  
w ofercie STYROBUD:

Zestaw zawiera:
• zbiornik szczelny z dnem i ścianami
• właz kanałowy + pokrywa górna 
• dokumentacja: deklaracja zgodności, karta katalogowa
• gwarancja pisemna na szczelność 5 lat
Elementy opcjonalne:
• płyta PP
• włazy żeliwne

Model Pojemność [m3] Ilość komór Wymiary [dł x szer x wys cm]
 STYROBUD EKOSAMB™ 4 4 1 240x200x110

STYROBUD EKOSAMB™ 6 6 1 240x200x150

STYROBUD EKOSAMB™ 8 8 1 lub 2 300x240x150

STYROBUD EKOSAMB™ 10 10 1 lub 2 300x240x170
STYROBUD EKOSAMB™ 12 12 1 lub 2 300x240x200



Klocki betonowe to nowatorski produkt znajdujący coraz szersze zastosowanie w gospodarstwach rolnych, zakładach  
produkcyjnych, składach czy halach magazynowych. Umożliwiają szybką i prostą budowę ścian oporowych, których kształt  
i wymiary można dopasować do indywidualnych potrzeb. Atrakcyjność rozwiązania zwiększa brak potrzeby kopania  
fundamentów oraz możliwość łatwego demontażu konstrukcji i przeniesienia w inne miejsce. Pozwala to na dowolne 
 gospodarowanie przestrzenią. 

BLOKI BETONOWE OPOROWE

Jak to działa?

Betonowe wypustki pozwalają na  
nieograniczone możliwości budowania bez 
konieczności używania spoiwa.

Klocki betonowe można wykorzystywać do budowy:
• ścian oporowych i działowych
• boksów
• podstaw ścian hal magazynowych
• przegród magazynowych
• zabezpieczenia skarp
• płotów i zasieków

O wyjątkowości tego rozwiązania stanowi możliwość łączenia za pomocą wypustek, tak jak w popularnych klockach dla dzieci.  
I podobnie jak w produktach duńskiej firmy, betonowe bloki oporowe STYROBUD zapewniają nieograniczone możliwości  
budowania. Każdy blok posiada zestaw wypustek na wierzchu oraz dopasowane do nich otwory na spodzie. Umożliwia to montaż 
bloków jeden na drugim bez użycia spoiwa. Rozwiązanie ułatwia i przyspiesza budowę ścian, zaś sama konstrukcja jest solidna  
i stabilna.    

Klasa betonu C25/30 gwarantuje wysoką  
wytrzymałość elementu.

Dostępne wielkości bloków pozwalają na  
stworzenie konstrukcji dopasowanej do  
indywidualnych potrzeb użytkownika.
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• Uniwersalność – bloki betonowe  
znajdują zastosowanie przy budowie ścian  
i przegród w rolnictwie, w przemyśle, w branży  
drzewnej, logistycznej i magazynowej a także 
w gospodarce odpadami 

• Proste i szybkie układanie – właściwości 
klocków ułatwiają stawianie konstrukcji  
o pożądanym kształcie i wymiarach,  
przyspieszając zakończenie inwestycji i obni-
żając jej koszty

• Swoboda budowania – bloki można łączyć  
w dowolnej konfiguracji, co umożliwia  
dopasowanie projektu do indywidualnych 
potrzeb oraz jego zmianę w każdej chwili 

• Bezpieczeństwo i stabilność – dzięki  
specjalnym wypustkom ściana z bloków jest 
trwała i stabilna, mimo braku stosowania 
spoiwa

• Brak ograniczeń dotyczących lokalizacji – 
bloki betonowe nie wymagają fundamen-
tów, zaś ich ciężar pozwala stawiać konstruk-
cje nawet na terenach niestabilnych 

• Mobilność – brak trwałego łączenia bloków  
umożliwia ich demontaż w dowolnym  
momencie oraz przeniesienie w inne miejsce

• Łatwy transport – specjalne uchwyty uprasz-
czają przewożenie elementów oraz ich  
układanie 

Zalety systemu
bloków betonowych



W naszej ofercie są dostępne trzy rodzaje bloków które można 
łączyć w dowolnej konfiguracji.

Kod produktu Długość [cm] Wysokość [cm] Waga [kg]
Blok Systemowy 60 60 60 490

Blok Systemowy 120 120 60 980

Blok Systemowy 180 180 60 1460

Bloki betonowe wykazują niezwykle dobre parametry techniczne. Są trwałe  
i odporne na trudne warunki atmosferyczne. Ich konstrukcja nie ulega  
uszkodzeniom nawet pod dużym naporem.
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tel. : +48 722 112 113
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