
ZBIORNIKI
EKOSAMB™
katalog 2021/2022



ZBIORNIKI STYROBUD EKOSAMB™ - KATALOG PRODUKTÓW WWW.SZAMBO24.PL

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

STYROBUD EKOSAMB™

RODZAJE ZBIORNIKÓW

Zbiornik jednokomorowy - STYROBUD EkoSamb™

Jednokomorowy zbiornik na szambo to rozwiązanie dla kilku-
osobowej rodziny w celu okresowego gromadzenia nieczystości  
w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia obiektu do  
kanalizacji sanitarnej. Całość zbiornika wykonana jest w technolo-
gii monolitycznej ze zbrojonego betonu a następnie zabezpieczo-
na impregnatem co gwarantuje trwałość na lata i eliminuje ryzyko  
wycieku i zanieczyszczenia przydomowego gruntu.  Zbiornik  
w górnej części posiada otwór z uszczelką na bezpośrednie podłą-
czenie rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości dzięki cze-
mu 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 opróż-
niać zbiornik. Duży wybór pojemności zbiorników oraz dodatków 
w postaci wzmacnianych płyt lub dodatkowych kominków rewizyj-
nych pozwala na dobranie produktu do własnych potrzeb.

Zbiornik dwukomorowy (przelewowy) to idealne rozwiązanie gdy 
istnieje zapotrzebowanie na większe szambo na potrzeby przydo-
mowej retencji nieczystości. Produkt nie różni się budową od kla-
sycznego jednokomorowego zbiornika lecz jest zmodyfikowany  
o przegrodę która dzieli komorę na dwie frakcje nieczystości  
poprzez przelewanie się szamba w górnej części zbiornika.  
Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w miejscach gdzie brak 
jest możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Każda  
z komór zbiornika dwukomorowego posiada kominek rewizyjny 
przez który można kontrolować poziom nieczystości oraz wypom-
powywać szambo. 

Zbiornik dwukomorowy - STYROBUD EkoSamb™

Model Pojemność [m3] Ilość komór Wymiary [dł x szer x wys cm]

 STYROBUD EKOSAMB™ 4 4 1 240x200x110

STYROBUD EKOSAMB™ 6 6 1 lub 2 240x200x150

STYROBUD EKOSAMB™ 8 8 1 lub 2 300x240x150

STYROBUD EKOSAMB™ 10 10 1 lub 2 300x240x170

STYROBUD EKOSAMB™ 10 10 1 300x240x180

STYROBUD EKOSAMB™ 12 12 1 lub 2 300x240x200

STYROBUD EKOSAMB™ 12 12 1 lub 2 350x240x170

ELEMENTY DODATKOWE

Istnieje możliwość dokupienia dodatko-
wych włazów i kominów.

Płyta zbiornika może zostać dopasowa-
na do wymaganej specyfikacji Klienta:

PP - płyta przejezdna, przystosowana do 
okazjonalengo ruchu pojazdów

PW - płyta wzmocniona, przystosowana 
do ruchu pojazdów o dużym tonażu

W naszych jednokomorowych zbiorni-
kach na szambo istnieje możliwość wy-
konania dodatkowych otworów na rury 
wpustowe. W przypadku takiej potrzeby 
usługa ta jest ustalana oraz wyceniana 
telefonicznie.

Wyposażenie Standardowe
• zbiornik szczelny z dnem i ścianami
• właz kanałowy + pokrywa górna 
• dokumentacja: deklaracja zgodności, karta katalogowa

+48 722 114 115
Skontaktuj się z nami
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TRANSPORT I MONTAŻ 
ZBIORNIKA

Transport i montaż jest w cenie 
zbiornika. 
Zbiornik montujemy do wcześniej 
przygotowanego wykopu. Zastana-
wiasz się  jak przygotować wykop 
pod Styrobud EkoSamb™? Instruk-
cję znajdziesz na naszym kanale 
Youtube - zeskanuj kod QR.

KONFIGURATOR

Skorzystaj z naszego konfigura-
tora aby wycenić koszt zbiornika 
prefabrykowanego i przyśpieszyć 
realizację zamówienia. Odwiedź 
bezpośrednio naszą stronę  
www.szambo24.pl lub skorzystaj  
z kodu QR.

WNIOSKI DO BUDOWY

Oferujemy możliwość pobrania 
wniosków o budowę szamba. Od-
wiedź bezpośrednio naszą stronę 
www.szambo24.pl lub skorzystaj  
z kodu QR.

ZOBACZ



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

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

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

GRUPA STYROBUD

891209090621

+48 722 114 115
Skontaktuj się z nami


