Piwniczki ogrodowe
i zbiorniki prefabrykowane
katalog 2021/2022

Piwniczki i zbiorniki
STYROBUD
Jesteśmy czołowym producentem betonu, prefabrykatów oraz elementów małej architektury
w południowej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować produkty wykonane
z wysokiej jakości materiałów przy użyciu nowoczesnych technologii produkcyjnych. Nasze prefabrykaty wykonane są z wysokiej klasy betonu zbrojonego co zapewnia dużą trwałość i odporność na
naciski powstałe na wskutek ruchu pojazdów bądź warstw ziemi. Dodatkowa impregnacja zabezpiecza
przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak np. wody gruntowe. Poszczególne elementy mają
specjalnie przygotowane zaczepy umożliwiające mocowanie zawiesi które pozwalają na szybki montaż produktów u naszych klientów. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz pojazdom typu HDS,
jesteśmy w stanie dostarczyć i zamontować każdy z zamówionych u nas produktów bezpośrednio
u klienta.

Zakupione u nas produkty to gwarancja terminowości oraz bezpiecznego użytkowania na lata.
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USŁUGA
PROJEKTOWA
Usługa projektowa nawet za 1 zł.
Usługa projektowa STYROBUD to rozwiązanie dla naszych Klientów, którzy cenią sobie czas, wygodę i minimalizację kosztów. Oferujemy Państwu możliwość otrzymania indywidualnego planu aranżacyjnego swojej
posiadłości. Podpowiadamy już na etapie planowania jakie materiały, barwy i faktury wybrać, aby Państwa
inwestycja miała jak najlepsze walory wizualne i ergonomiczne. Projekt pomaga również oszacować koszty
materiałów.
Do gotowego projektu dołączamy wyrys techniczny, który znacznie ułatwia pracę wykonawcy nawierzchni.
Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty ma możliwość realizacji usługi projektowej nawet za
1 zł.

styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie

Usługi projektowe
Pakiet Standard

Pakiet Premium 3D

Pakiet Standard to projekt
dwuwymiarowy, zawierający
rzut powierzchni inwestycji
z góry.

Projekt Premium 3D przedstawiony jest w formie wizualizacji
trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment
koncepcji nawierzchni. Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w trzech ujęciach i jest sporządzane na podstawie
konsultacji zdalnych.

Kontakt z projektantem

Formularz zamówienia

tel. +48 887 023 956
e-mail: projekty@styrobudspj.pl

4

PIWNICZKI OGRODOWE I ZBIORNIKI PREFABRYKOWANE - KATALOG PRODUKTÓW

Vinarium™ A/A1
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Piwniczka ogrodowa dla każdego
Vinarium™ A/A1 to podstawowy model piwniczek ogrodowych naszej produkcji. Zbudowany jest z betonu
wysokiej klasy, który pokryty jest zewnętrzną warstwą masy bitumicznej. Dzięki temu materiał odporny jest
na erozję i ukruszenia powstające w skutek działania wód gruntowych bądź opadowych. Vinarium A składa
się z korpusu i sklepienia, Vinarium™ A1 składa się z trzech elementów – korpusu, sklepienia i przedsionka.
Piwnica wyposażona jest w otwory wentylacyjne.
Panujący w środku mikroklimat jest sprzyjający do magazynowania warzyw, owoców i różnych trunków,
a w szczególności – wina. Piwniczka sprawdzi się więc w formie magazynu bądź jako budynek o charakterze
technicznym lub gospodarczym. Wszystko zależy od wyobraźni i potrzeb Klienta.
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Wymiar

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

Zewnętrzny

350

240

249

Wewnętrzny

332

222

230

Przedsionek

121

214

282

Czy wiesz, że?
Wino to szlachetny oraz jednocześnie wymagający trunek. Na jego ostateczny smak wpływ
mają czynniki jego przechowywania takie jak
nasłonecznienie, temperatura oraz wilgotność powietrza. Średnia temperatura w jakiej
powinno być przechowywane waha się miedzy 9°C a 15°C. Składowane powinno być
w zacienionym miejscu o wilgotności około
70%.
W związku z tym idealnym miejscem do
przechowywania win jest piwniczka betonowa
naszej produkcji.
Istnieje możliwość zamówienia produktu
w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
7

Piwniczka ogrodowa ze schodami
Vinarium™ B to idealne miejsce na stworzenie przydomowego magazynku żywności, wina bądź przedmiotów codziennego użytku. Ten model wyróżnia się zastosowaniem skośnego przedsionka.
Vinarium™ B jest więc dedykowany do głębszego osadzania. Obiekt składa się z korpusu ze schodami,
sklepienia oraz przedsionka. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie dolnego korpusu w roli przydomowego basenu.
Wymiary prefabrykatu pozwalają na zagospodarowanie powierzchni wewnątrz wedle potrzeb klienta stawiając regały, stoły lub stojaki na wino. Osadzenie piwniczki pod powierzchnią zapewni odpowiednią temperaturę do magazynowania.
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Wymiar

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

Zewnętrzny

350

240

249

Wewnętrzny

332

222

230

Przedsionek

187

109

241

Czy wiesz, że?
Dolna część korpusu piwniczki Vinarium™ B
może być wykorzystana jako element przydomowego basenu. Jest to gotowe i praktyczne
rozwiązanie.
Korpus po montażu może zostać z łatwością
wykończony i wyłożony np. płytkami.
Istnieje możliwość zamówienia produktu
w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Vinarium™ B
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Vinarium™ B1
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Półokrągły przedsionek
Vinarium™ B1 to piwniczka która łączy w sobie cechy dwóch poprzednich modeli. Skośny przedsionek jest
półokrągły i zakończony elementem analogicznym jak w modelu Vinarium A1. Model składa się z korpusu,
sklepienia i półokrągłego, skośnego przedsionka. Dlaczego warto postawić na piwniczkę typu Vinarium?
Jest to rozwiązanie dużo tańsze niż podpowiniczenie budynku, a przy tym tak samo praktyczne.
Piwniczki ogrodowe stają się ponownie bardzo popularne w przydomowych ogrodach, co jest zrozumiałe lokalizacja i montaż naszych produktów nie wymaga długoterminowego planowania, a same rozwiązanie
jest praktyczne i sprawdzone przez naszych dziadków.
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Wymiar

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

Zewnętrzny

350

240

249

Wewnętrzny

332

222

230

Przedsionek

187

109

241

Czy wiesz, że?
Korzystanie z piwniczki betonowej jest
darmowe.
Produkt nie wymaga żadnej dodatkowej energiii do tworzenia idealnych warunków, a jedynie musi być poprawnie zamontowany i zasypany. Panujące
warunki są podobne do tych, jakie panują
w lodówkach. Duża przestrzeń piwniczki,
łatwość montażu oraz praktyczność powoduje,
że nasze piwniczki ogrodowe mają wielu zwolenników.
Istnieje możliwość zamówienia produktu
w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Ziemianka z płaskim sklepieniem
Obiekt wyróżnia się płaskim sklepieniem. Zbudowany jest z korpusu dwuelementego. Vinarium™ C można
posadowić na poziomie gruntu lub wkopać w całości lub częściowo w ziemię. Wysokiej klasy beton dodatkowo wzmocniony zbrojeniem i zabezpieczony emulsją bitumiczną zapewnia wytrzymałość konstrukcji na
obciążenia zewnętrzne. Wytrzymała płyta stropowa jest odporna na ciężar górnej warstwy ziemi.
Piwniczka wykonana jest na bazie naszych wytrzymałych zbiorników betonowych, sprawdzone rozwiązanie
zostało zaadaptowane na potrzeby przydomowego magazynku narzędzi lub żywności.

d

grubość
ścian - 9 cm

h
s

Wymiar
Zewnętrzny

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

300

240

245

Czy wiesz, że?
Słoiki, weki, warzywa – to wszystko często
gromadzimy w swoich domach w celu późniejszej konsumpcji. Musimy pamiętać o tym że
miejsce w którym umieścimy nasze przetwory,
powinno być przede wszystkim suche i czyste,
a także chłodne a zarazem przewiewne.
Najlepiej sprawdzi się w tym celu betonowa, wkopana lub obsypana ziemią piwniczka:
panujące w niej warunki zapewnią długą świeżość i przydatność do spożycia magazynowanych produktów.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Vinarium™ C
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Vinarium™ C1
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Pomieszczenie gospodarcze jak altana
Niewielki, prosty w budowie żelbetowy obiekt składający się z dwóch prefabrykowanych elementów nałożonych na siebie. Produkt dostępny jest w wersji z okienkiem lub bez. Można go wykorzystać jako mały
składzik przedmiotów codziennego użytku lub jako stróżówka na terenie przedsiębiorstw.
Wymiary otworów na ściankach prefabrykatu pozwalają na montaż drzwi oraz okien. Solidna, wzmocniona
konstrukcja zapewnia dużą wytrzymałość i trwałość budynku. Ze względu na betonową konstrukcję obiekt
można ocieplić i wykończyć. Jest to ciekawa alternatywa dla kosztownych, konwencjonalnie wykonywanych
obiektów.
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grubość
ścian - 9 cm

h
s

Wymiar

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

300

240

245

Zewnętrzny

Czy wiesz, że?
Posiadając przy swoich domach ogrody
musimy być wyposażeni w szereg narzędzi począwszy od kosiarek aż po akcesoria do
sadownictwa jeśli posiadamy drzewa owocowe.
Mieszkańcy często borykają się z problemem
braku miejsca do magazynowania narzędzi
i urządzeń. Ciekawym rozwiązaniem może się
okazać oferowany przez nas magazynek w którym nasze przyrządy oraz maszyny ogrodnicze
będą bezpieczne oraz nie będą narażone na
wilgoć

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Piwnica pod Twoim tarasem
Vinarium™ D to piwniczka, która różni się od poprzednich modeii swoją formą - wejście do obiektu znajduje się w płycie sufitowej. Piwniczka może mieć zastosowanie nie tylko w ogrodzie ale również jako element
tarasu, gdzie sprawdzi się jako przydomowa skrytka na zbiory lub wino. Otwór w płycie sufitowej pozwala
na montaż drzwi zewnętrznych i schodów prowadzących do wewnątrz.
Vinarium™ D znajdzie również zastosowanie jako piwnica z przeszkoleniem wejściem w salonie lub
w kuchni. W garażu lub warsztacie obiekt może funkcjonować jako podpodgłogowy magazynek na opony
i części zamienne.
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ścian - 9 cm
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Wymiar
Zewnętrzny

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

300

240

245

Czy wiesz, że?
Do montażu piwniczki ogrodowej nie potrzeba
pozwolenia na budowę ponieważ jest ona traktowana jako budowla do 35 m2, dla której wymagane jest jedynie zgłoszenie do gminy lub
starostwa.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Vinarium™ D
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Zbiorniki prefabrykowane typu EkoSamb
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Zbiorniki prefabrykowane EkoSamb™
Zbiornik na szambo to rozwiązanie dla kilkuosobowej rodziny w celu okresowego gromadzenia nieczystości
w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej. Całość zbiornika wykonana jest w technologii monolitycznej ze zbrojonego betonu a następnie zabezpieczona impregnatem
co gwarantuje trwałość na lata i eliminuje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia przydomowego gruntu. Zbiornik w górnej części posiada otwór z uszczelką na bezpośrednie podłączenie rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości dzięki czemu nie ma potrzeby kucia po zamontowaniu szamba. Na pokrywie zbiornika
montowany jest komin rewizyjny z betonową pokrywą przez który łatwo można kontrolować poziom szamba oraz opróżniać zbiornik. Duży wybór pojemności zbiorników oraz dodatków w postaci wzmacnianych
płyt lub dodatkowych kominków rewizyjnych pozwala na dobranie produktu do własnych potrzeb.

Model

Pojemność (m3)

Wymiar (cm)

Ilość komór

STYROBUD EKOSAMB™ 4

4

240x200x110

1

STYROBUD EKOSAMB™ 6

6

240x200x150

1 lub 2

STYROBUD EKOSAMB™ 8

8

300x240x150

1 lub 2

STYROBUD EKOSAMB™ 10

10

300x240x170

1 lub 2

STYROBUD EKOSAMB™ 12

12

300x240x200

1 lub 2

STYROBUD EKOSAMB™ 12

12

350x240x170

1 lub 2

Czy wiesz, że?
Produkowane przez nas zbiorniki betonowe
mogą mieć różne zastosowanie. Oprócz gromadzenia nieczystości idealnie sprawdzą się także
do gromadzenia wód opadowych, potocznie
zwanych deszczówką. Na zakup oraz montaż
przydomowej instalacji służącej do gromadzenia wody można uzyskać dofinansowanie
w ramach realizowanych ostatnimi laty programów lokalnych i ogólnokrajowych. Jednym
z nich jest rządowy program „Moja Woda”.
Betonowe zbiorniki mają również zastosowanie
w rolnictwie jako miejsce do gromadzenia
nawozów.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115
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Prefabrykowany kanał samochodowy
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Kanał samochodowy
Prefabrykowany kanał samochodowy jest to monolityczny obiekt dedykowany do garaży oraz warsztatów
samochodowych. Kanał dodatkowo wzmocniony jest zbrojeniem, zwiększa to jego odporność na naciski
na wskutek ruchu i ciężaru pojazdów. Jego zewnętrzne ściany pokryte są impregnatem co chroni przed
działaniem wód gruntowych. W górnej części kanału znajdują się specjalne wnęki umożliwiające montaż
oświetlenia kanału. Przy zakupie prefabrykatu tak jak przy innych produktach oferujemy transport wraz
z montażem w wyznaczonym miejscu.

d

h
s

Wymiar

Długośc (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

400

118

170

Zewnętrzny

Czy wiesz, że?
Ze
względu
na
gładką
powierzchnię
wewnętrznych ścian kanału klient łatwo może je
pomalować za pomocą farby olejoodpornej.
Zabezpieczy to przed wsiąknięciem i zabrudzeniem ścianek kanału olejami i smarami które
są nieodzownymi elementem prac przy samochodach.

Masz pytania?
Zadzwoń - 722 114 115

21

Konfigurator
produktów
Za

pomocą

konfiguratora

dostępnego

na

naszej

stronie

www.szambo24.pl

jesteście Państwo w stanie skonfigurować oraz wycenić dowolny produkt znajdujący się
w naszej ofercie. Poszczególne etapy konfiguracji pozwalają np. w przypadku zbiorników betonowych na wybór ich pojemności, charakterystykę budowy w zależności od potrzeb. Po zakończeniu procesu możecie Państwo wygenerować specyfikację
zamówienia oraz przesłać do nas zapytanie ofertowe a nasi konsultanci niezwłocznie się
z Państwem skontaktują. Nasz konfigurator jest innowacyjnym rozwiązaniem w branży
prefabrykatów betonowych, stworzonym specjalnie dla wygody naszych klientów. Konfigurator jest całkowicie darmowy oraz nie wymaga rejestracji.

szambo24.pl/konfigurator

Etapy czynności konfiguratora:
1.

Wybór pojemności zbiornika.

2.

Wybór płyty najazdowej, ilości kominków oraz dodatkowych otworów wpustowych.

3.

Podsumowanie zamówienia wraz z ceną zbiornika, miejsce na wykorzystanie kodrabatowego. Na tym etapie można również złożyć zapytanie ofertowe.
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GRUPA STYROBUD
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Formalności
Budowa szamba betonowego na własnej działce nie jest skomplikowana
prawnie. Wystarczy, że dokonamy zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.
Jakie warunki muszę spełnić aby wybudować szambo?
Zbiornik retencyjny na szambo możesz wybudować jeśli spełnisz następujące warunki:
•

Działka na której montujesz szambo nie ma przyłącza (ani możliwości przyłączenia) do sieci kanalizacyjnej

•

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na budowę szamba

Zgłoszenie budowy bezodpływowego szamba różni się formalnie od pozwolenia. Przy zgłoszeniu nie potrzebujesz
projektu budowlanego od projektanta, a wszelkie formalności (jak dokumenty czy mapka) możesz przygotować sam.
Zgłoszenie pozwala na montaż szamba betonowego o pojemności do 10 metrów3. Jeśli planujesz montaż zbiornika o
większej pojemności, wówczas musisz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zgłaszanie budowy szamba – wniosek do pobrania
Zgłoszenie szamba składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (na prawie powiatu). Możesz
wypełnić wniosek budowy szamba w sposób elektroniczny (a następnie wydrukować ten dokument i złożyć na nim
podpis) lub przygotować zgłoszenie budowy szamba w sposób tradycyjny, a następnie złożyć formalności we właściwym miejscu.

W zgłoszeniu musisz wskazać:
•

jakie roboty wykonujesz („budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3”)

•

z jakich materiałów wykonane jest szambo (czyli „betonowe”)

•

w jaki sposób będziemy prowadzić budowę

•

zaplanowany termin budowy

Załączniki:
•

Rysunek przedstawiający umiejscowienie szamba na działce. Musisz wskazać odległości od elementów:granicy
działki, budynków (mapę zasadniczą działki można otrzymać odpłatnie w wydziale geodezji)

•

Rysunek przedstawiający zbiornik (jego przekrój, wymiary)

•

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

•

Niekiedy do zgłoszenia należy załączyć pozwolenia / uzgodnienia / opinie od zarządcy sieci potwierdzające o niemożliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Przyjęcie zgłoszenia budowy szamba przez Urząd
Urząd ma do 21 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli złożony dokument jest niekomplenty i brakuje w nim danych,
zostaniesz poinformowany o tym. Wówczas będziesz musiał uzupełnić brakujące dane. W przeciwnym przypadku
otrzymasz sprzeciw organu opiniującego.
Montaż szamba betonowego musi spełniać odpowiednie normy i przepisy.
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GRUPA STYROBUD
Lublin

STYROBUD B.T.K RADOMSCY
SIEDZIBA FIRMY
Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski
tel. : 17 77 27 930

Kraśnik
Kielce

Ostrowiec
Świętokrzyski

Zamość

Trzeboś
Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW
(BETON TOWAROWY)
ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. : +48 607 106 790

Dębica
Kraków

Tarnów

Przemyśl

Krosno
Sanok

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284
tel. +48 665 690 255
ODDZIAŁ KROSNO
(BETON TOWAROWY
I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 112 113

PARTNER HANDLOWY

www.styrobudbetoniarnie.pl

