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Jesteśmy  największym producentem betonu towarowego w południowej Polsce. Jedną z gałęzi naszej 

działalności jest produkcja prefabrykatów betonowych dedykowanych branży telekomunikacji i ener-

getyki. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz najnowszy katalog poświęcony studniom kablo-

wym, fundamentom prefabrykowanym oraz elementom ustojowym, które z powodzeniem  mogą być 

zastosowane przy budowie infrastruktury w całej Polsce. Ponad 20 letnie doświadczenie, bogaty park 

maszynowy i wyspecjalizowana kadra pracownicza pozwalają nam na produkcję prefabrykatów cieszą-

cych się najwyższym uznaniem wśród naszych klientów. Wysokiej klasy beton, solidne zbrojenie oraz 

warstwa przeciwwilgociowa są tym, co gwarantuje ich wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. 

Zawsze dbamy o komfort naszych kontrahentów, dlatego do wszystkich naszych produktów oferujemy 

usługę transportową.
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Studnie kablowe  6-37

Fundamenty   38-45

Elementy ustojowe  46-47

Słupki oznaczeniowe 48



4

Norma PE-EN 124-1
Informacje techniczne
Odpowiednie klasy zwieńczeń studni kablowych stosowane są  zależnie od miejsc zabudowy, które podzielono na grupy od 1 do 6.  
Przygotowaliśmy dla Państwa ilustracje graficzne, które pozwolą z łatwością odczytać przeznaczenie danej klasy. 

Grupa 1 (min. klasa A15) 
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie 
dla ruchu pieszych i rowerzystów, oraz 
na tereny zielone.

Grupa 2 (min. klasa B125) 
Drogi i obszary dla pieszych,  
powierzchnie równorzędne, parkingi 
lub tereny parkowania samochodów 
osobywch.

Grupa 4 (min. klasa D400) 
Jezdnie dróg (oraz ciągi pieszo-jezd-
ne), utwardzone pobocza oraz obszary 
parkingowe, dla wszystkich pojazdów 
drogowych.

Grupa 3 (min. klasa C250) 
Dotyczy zwieńczeń wpustów ście-
kowych ustyuowanych przy krawęż-
nikach, w obszarze mierzonym od 
ściany krawężnika może sięgać w tor 
ruchu maksimum 0.5 m i w drogę dla 
pieszych - maksymalnie 2 m.
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Grupa 5 (min. klasa E600) 
Powierzchnie poddane dużym 
naciskom od kół - np. rampy, place 
budowy.

Grupa 6 (klasa F900) 
Powierzchnie poddane  
najwyższym naciskom kół  
- np. pasy startowe.

Powyższa klasyfikacja stanowi jedynie zalecenie producenta. Właściwy dobór klasy produktu uzależniony jest od indywidualnych  
warunków komunikacyjno-budowlanych i pozostaje w gestii uprawnień jednostek projektowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości na-
leży zastosować produkt właściwy dla wyższej kategorii obciążenia ruchem.

Uwagi
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STUDNIE KABLOWE
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Studnie kablowe Styrobud
Studnie kablowe stosowane są do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej. Na potrzeby branży telekomunikacyjnej produkujemy 
studnie kablowe typu SK, SKR, SKM, SKO oraz zwieńczenia w klasach A15, B125, C250, D400, E600 oraz F900.

Nasze produkty teletechniczne posiadają Krajową Ocenę Techniczną nr IBDiM-KOT-2020/0616 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów. Zwieńczenia wchodzące w skład kompletnych studni kablowych czyli ramy i pokrywy produkowane są w oparciu o normę 
PN-EN 124-1 oraz PN-EN 124-4. W ofercie posiadamy również elementy wyposażenia studni kablowych m.in.: rurki wsporcze i uchwyty 
kablowe oraz pokrywy zabezpieczające PIOCH, które mogą być wyposażone w zamki marki ABLOY. Jako uzupełnienie oferty dla teleko-
munikacji znajdą Państwo jeszcze u nas słupki oznaczeniowe SO oraz SOP.

Typ 
ramy

ST - STAL
WALCOWANA 

ZN - STAL 
OCYNKOWANA 
GALWANICZNIE

tZN - STAL 
OCYNKOWANA 

OGNIOWO

A2 - STAL
NIERDZEWNA

ZE - ŻELIWO
WALCOWANE

Jak zapisujemy nazwy  
Studni Kablowych Styrobud:

STUDNIA KABLOWA  SK-2(2) / RL2 PL1w PL1 / ST RY / KL. A15 / AB  

Typ
Pokrywy 2

Zabezpieczenie 
pokrywy

Typ 
pokrywy 1

Rodzaj
okucia

STAL

Klasa 
produktu

A15

Typ korpusu 
studni

Zabezpieczenie 
produktu

Występuje  

w przypadku  

zastosowania 

RL2 dla klasy 

A i B

Zabezpieczenie

przeciwwilgociowe

(emulbit)

SK-2(2) RL2 PL1w PL1 ST RY KL .  A15 AB/ / / /
RYGIEL

/ / /

1 2 3 4 5 6 7

AB
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2

3 4

6

8

5
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Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124

A15 B125

C250 D400

E600 F900
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Na życzenie klienta na wietrzniku można umieścić logo operatora sieci komunikacyjnej.
Ramy oraz pokrywy mogą być wykonywane w technologii stalowej (ST), stalowej ocynkowanej (ZN/TZN) lub żeliwnej (ZE). Zwieńczenia 
studni kablowych w podstawowej konfiguracji nie posiadają żadnych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, na życzenie klienta mogą 
być zabezpieczone zamkiem ryglowanym (oznaczenie RY).
Istnieje możliwość domówienia osobnego elementu do zabezpiecznia studni kablowej - wewnętrznej pokrywy zabezpieczającej, 
przystosowanej do zamontowania zamka.

Uwagi

• RL1 - rama lekka pojedyncza - występuje w klasach A, B, C, D

• RL2 - rama lekka podwójna - występuje w klasach A, B,

• RSKO - rama lekka dla studni SKO1 - występuje w klasach A, B, C, D

• RC - rama ciężka - występuje w klasie A, B, C, D, E, F

Rodzaje ram:

• PL1 - pokrywa lekka pojedyncza - występuje w klasie A, B, C, D

• PL1w - pokrywa lekka pojedyncza - wywietrznik - występuje w klasie A, B, C, D

• PL2 - pokrywa lekka podwójna - występuje w klasie A, B

• PL2w - pokrywa lekka podwójna - wywietrznik - występuje w klasie A, B

• PC - pokrywa ciężka - występuje w klasie A, B, C, D, E, F

• PCw - pokrywa ciężka - wietrznik - występuje w klasie A, B, C, D, E, F

Wewnętrzne pokrywy zabezpieczające stosuje się do wszystkich znormalizowanych studni kablowych stosowanych w polskiej teleko-
munikacji. Ponadto dzięki regulacji ich szerokości można w prosty sposób dostosować je do studni odbiegających od standardów. Jej 
celem jest zabezpieczenie studni przed dostępem osób niepowołanych. 

Istotą rozwiązania jest płyta stalowa zamykająca właz studni kablowej, która instalowana jest pod istniejącą pokrywą zewnętrzną. Otwar-
cie i zdjęcie pokrywy przez użytkownika jest proste i możliwe do wykonania przez jedną osobę, a elementy mocujące pokrywy nie utrud-
niają wchodzenia i wychodzenia ze studni. Otwory i szczeliny znajdujące się w pokrywie umożliwiają dobre przewietrzenie wnętrza 
studni oraz pozwalają na wprowadzenie czujnika w celu kontroli obecności gazu.

Zamocowanie pokrywy w studni kablowej nie zmienia dotychczasowej konstrukcji studni, ram i pokryw; wymaga wywiercania 4 lub 6 
otworów Ø12mm w betonowej części gardzieli studni w celu osadzenia w nich kołków rozporowych. Przy pomocy kołków przytwier-
dzony jest ceownik i kątownik stanowiący oparcie wewnętrznej pokrywy listwowej. Płytkowo-kratowa konstrukcja zapewnia skuteczną 
ochronę przed włamaniem z góry. Właściwie skonstruowany i umieszczony rygiel blokowany zamkiem systemowym jest trudny do 
wyłamania.

Rodzaje pokryw

Wewnętrzne zabezpieczenie studni

1. Pokrywa zewnętrzna studni
2. Rama wewnętrzna studni
3. Pokrywa zabezpieczająca
4. Zamek systemowy
5. Konstrukcja betonowa studni
6. Kable sieci telekomunik cyjnej
7. Elementy mocujące
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Rama - część zwieńczenia studni kablowej stanowiąca podporę
pokrywy usytuowana w nawierzchni dla ruchu pieszego lub kołowego.

RODZAJE RAM Klasa wytrzymałości Wymiary wewnętrzne
dł. / szer. / wys. (mm)

Wymiary zewnętrzne
dł. / szer. / wys. (mm)

WAGA
(kg)

Rama lekka pojedyńcza RL1 A/B 488/488/60 680/680/90 54/56

Rama lekka pojedyńcza RL1 C/D 488/488/80 680/680/120 70/75

Rama lekka podwójna RL2 A/B 975/488/60 1215/730/100 100/105

Rama lekka RSKO A/B/C/D 488/488/60 760/760/110 95

Rama ciężka RC A 1000/600/80 1260/840/120 137

Rama ciężka RC B/C 1000/600/60 1260/840/120 143/157

Rama ciężka RC D 1000/600/120 1200/800/170 185

Rama ciężka RC E/F 1000/600/180 1260/860/240 270/280

Rodzaje ram

• RL1 - rama lekka pojedyncza - występuje w klasach A, B, C, D

• RL2 - rama lekka podwójna - występuje w klasach A, B,

• RSKO - rama lekka dla studni SKO1 - występuje w klasach A, B, C, D

• RC - rama ciężka - występuje w klasie A, B, C, D, E, F

RAMY I POKRYWY
Zwieńczenie studzienek kablowych stanowią ramy i pokrywy. Pokrywy mogą być wyposarzone w zamek ryglowy. Tak jak korpusy, ramy 
i pokrywy również występują w odpowiednich klasach klasach.

RAMY

RSKO

RL1 RL2

RC
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RODZAJE POKRYW Klasa wytrzymałości Wymiary zewnętrzne
dł. / szer. / wys. (mm)

WAGA
(kg)

Pokrywa lekka pojedyńcza PL1w A/B 485/485/60 35/36

Pokrywa lekka pojedyńcza PL1w C/D 485/485/80 53/60

Pokrywa lekka podwójna PL2w A/B 997/485/60 68/71

Pokrywa ciężka PCw A 997/597/80 120

Pokrywa ciężka PCw B/C 997/597/80 126/138

Pokrywa ciężka PCw D 997/597/120 163

Pokrywa ciężka PCw E/F 959/595/180 240/250

Rodzaje pokryw
Mała litera „w” przy symbolu pokrywy oznacza wersję elementu z okrągłym wietrznikiem.

• PL1w – pokrywa lekka pojedyncza – występuje w klasie A, B, C, D

• PL2w – pokrywa lekka podwójna – występuje w klasie A, B

• PCw - pokrywa ciężka - występuje w klasie A, B, C, D, E, F

POKRYWY
Pokrywa - Metalowa konstrukcja wypełniona betonem dopasowana do ramy włazu stanowiąca pokrywę otworu włazowego studni, 
usytuowana w nawierzchni dla ruchu pieszego lub kołowego. Pokrywy występują w wersji z wietrznikiem z logo operatora lub indywi-
dualnym logo na życzenie Klienta lub bez wietrznika – pełne.

PL1

PL2

PL1w

PL2w

PCw PC
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Pokrywa ryglowa - Konstrukcja zbrojona, stalowa lub żeliwna wypełniona betonem wyposażona w zamek ryglowy. Wraz z ramą stano-
wi zabezpieczenie otworu włazowego do studni kablowej. Wyposażenie studni w rygiel stanowi dodatkowe zabezpieczenie antywła-
maniowe, uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym do wnętrza studni.

RODZAJE POKRYW Klasa wytrzymałości Wymiary zewnętrzne
dł. / szer. / wys. (mm)

WAGA
(kg)

PL1w RY A/B 485/485/60 35/36

PL1w RY C/D 485/485/80 53/60

PL1b A/B 485/485/60 35/36

PL1b C/D 485/485/80 53/60

PCw RY A 997/597/80 120

PCw RY B/C 997/597/80 126/138

PCw RY D 997/597/120 163

Rodzaje pokryw ryglowanych
Mała litera „w” przy symbolu pokrywy oznacza wersję elementu z wietrznikiem.  

• PL1w RY – pokrywa lekka pojedyncza ryglowana (wyposażona w zamek) – występuje w klasie A, B, C, D

• PL1b – pokrywa lekka pojedyncza bierna – występuje w klasie A, B, C, D

• PCw RY – pokrywa ciężka ryglowana (wyposażona w zamek) – występuje w klasie A, B, C, D

POKRYWY Z RYGLEM

PL1wb

PL1 RY

PCw RY

Przebijak

Klucz ryglowy
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TYP
POKRYWY

RODZAJE
STUDNI

DŁUGOŚĆ
(mm)

SZEROKOŚĆ
(mm) MATERIAŁ

ZPIRC SK, SKR, SKMP, SKO 880 480-560 stal cynkowana ogniowo

ZPRL1 SK1 430-500 420 stal cynkowana ogniowo

POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA

Dodatkowa wewnętrzna pokrywa produkcji RWZ SYSTEM zabezpiecza studnie kablowe przed dostępem osób nieuprawnionych. Kon-
strukcja nośna wykonana jest z kątowników stalowych 30x30 oraz blachy stalowej cynkowanych ogniowo.. Jest uniwersalnym rozwiąza-
niem służącym do montażu w studniach typu SK, SKR, SKPM oraz SKO. Posiada płynną regulację szerokości w zakresie od 48 do 56 cm 
dla wszystkich typów studni z wyjątkiem SK-1, SKO-1, dla których zastosowanie znajduje pokrywa pojedyńcza z zakresem regulacji od 
43 do 50 cm.
Układ ryglowy pokrywy przystosowany jest do zamykania zamkiem CamLock Abloy CL 704B oraz kłódką. Sposób mocowania zamka 
Abloy w układzie ryglowym po zamknięciu pokrywy pozwala na osłonięcie zamka przed dostaniem się zanieczyszczeń.

RURKI I UCHWYTY
Rurki wsporcze przeznaczone są do mocowania uchwytów kablowych. Te z kolei słóżą do podtrzymywania kabli przeprowadzanych 
przez komorę studni. Uchwyt wystepuje w wersji dwukablowej i trzykablowej.

uchwyt dwukablowyrurka wsporcza
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karta produktu 
klasa A15

SK-1(1)
Studnia kablowa SK-1(1) ma zastosowanie jako studnia przelotowa bądź narożna w kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej.  
W korpusie studni SK-1(1) umiejscowiono cztery zaślepione otwory dla rur o średnicy Ø110, które wybija się wg. własnych preferencji. Dzię-
ki temu studnia może służyć jako narożna bądź przelotowa. 

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 690 690

DŁUGOŚĆ (mm) 495 650/660

SZEROKOŚĆ (mm) 495 650/660

WAGA (kg) ~250 kg
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Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

SK-1(2)
Studnia kablowa SK-1(2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej. W dolnej części korpusu 
znajdują się cztery zaślepione otwory dostosowane do rur Ø110 mm 

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 670 720

DŁUGOŚĆ (mm) 425/435 590/580

SZEROKOŚĆ (mm) 425/435 590/580

WAGA (kg) ~270 kg
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SK-1(2) RK
Studnia kablowa SK-1(2) RK wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej. Korpus studni SK-
1(2) RK stanowią dwa elementy. Górna część korpusu posiada wbudowaną ramę do montażu pokrywy pojedynczej lekkiej, natomiast  
w dolnej części korpusu znajdują się cztery zaślepione otwory dostosowane do rur Ø110. Studnie można dowolnie dostosować wybijając 
przy montażu otwór z odpowiedniej strony korpusu.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy z wbudowaną ramą lekką lub ciężką

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 670 720

DŁUGOŚĆ (mm) 435/425 590/580

SZEROKOŚĆ (mm) 435/425 590/580

WAGA (kg) ~275  kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SK-2(2)
Studnia kablowa SK-2(2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa lub odgałęźna w kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej. Korpus 
studni SK-2(2) stanowią dwa elementy. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów dostosowanych do rur Ø110 można go dowolnie do-
stosować wybijając przy montażu otwór z odpowiedniej strony korpusu.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa D400

karta produktu 
klasa F900

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 840 1000

DŁUGOŚĆ (mm) 1250 1390

SZEROKOŚĆ (mm) 790 930

WAGA (kg) ~860 kg

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SK-6(1)
Studnia kablowa SK-6(1) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej. Korpus studni SK-6(1) 
stanowią dwa elementy korpus studni jako monolit oraz płyta denna. W korpusie znajdują się dwa otwarte otwory przelotowe.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1140 1315

DŁUGOŚĆ (mm) 1775 2010

SZEROKOŚĆ (mm) 1100 129     0

WAGA (kg) ~1420 kg

strona produktu

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SK-6(2)
Studnia kablowa SK-6(2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 4 lub 6-otworowej. Korpus studni 
SK-6(2) stanowią dwa elementy. W korpusie znajdują się dwa otwarte otwory przelotowe o wymiarach 340×500 mm. 

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1200 1300

DŁUGOŚĆ (mm) 2980 3140

SZEROKOŚĆ (mm) 1260 1420

WAGA (kg) ~2400 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

560
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SKR-1(1)
Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1(1) wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 1-otworowej. Korpus studni SKR-1(1) 
stanowi jeden element. W korpusie znajdują się zaślepione otwory o średnicy Ø125 po dwa na dłuższym boku oraz jeden na krótszym. 
Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa F900

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 740 810

DŁUGOŚĆ (mm) 940 1080

SZEROKOŚĆ (mm) 500 640

WAGA (kg) ~510 kg

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKR-1(2)
Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1(2) wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 2 lub 4– otworowej. Korpus studni 
SKR-1(2) stanowią dwa elementy. W korpusie zastosowano zaślepione otwory o wymiarach 130×140 po dwa na dłuższym boku oraz  jeden 
na krótszym. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 740 810

DŁUGOŚĆ (mm) 940 1080

SZEROKOŚĆ (mm) 500 640

WAGA (kg) ~480 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKR-1(4)
Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1(4) wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 1-otworowej. Korpus studni SKR-
1(4) stanowią cztery elementy pośrednie oraz płyta denna. W korpusie znajdują się zaślepione otwory o wymiarach 120×150 po dwa na 
dłuższym boku oraz jeden na krótszym. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny 
lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus czteroelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 720 770

DŁUGOŚĆ (mm) 900 1000

SZEROKOŚĆ (mm) 480 580

WAGA (kg) ~250 kg

B125

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKR-2(2)
Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2(2) wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 2 lub 4– otworowej. Korpus stud-
ni SKR-2(2) stanowią dwa elementy. W korpusie znajdują się zaślepione otwory o wymiarach 320×300 po dwa na dłuższym boku oraz 
290×300 po dwa na krótszym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub 
odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

karta produktu 
klasa F900

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1200 1360

DŁUGOŚĆ (mm) 1500 1650

SZEROKOŚĆ (mm) 900 1060

WAGA (kg) ~1730 kg

karta produktu 
klasa E600

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.



24

karta produktu 
klasa E600

strona produktukarta produktu 
klasa D400

karta produktu 
klasa F900

SKMP-3
Studnia kablowa magistralna SKMP-3 wykorzystywana jest do budowy linii kablowych magistralnych dla kanalizacji 16-otworowej.  
W korpusie studni umieszczono po jednym otworze w osi podłużnej oraz na krótszym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów 
korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1600 1780

DŁUGOŚĆ (mm) 1940 2100

SZEROKOŚĆ (mm) 1240 1400

WAGA (kg) ~3010 kg

karta produktu 
klasa C250

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

C250 D400
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karta produktu 
klasa D400

karta produktu 
klasa C250

SKMP-4
Studnia kablowa magistralna SKMP-4 wykorzystywana jest do budowy linii kablowych magistralnych dla kanalizacji 24- otworowej.  
W korpusie studni umieszczono po jednym otworze w osi podłużnej oraz na krótszym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów 
korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1490 1730

DŁUGOŚĆ (mm) 2800 3010

SZEROKOŚĆ (mm) 1200 1410

WAGA (kg) ~4920 kg

E600 F900

strona produktukarta produktu 
klasa F900

karta produktu 
klasa E600

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

C250 D400
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SKMP-6
Studnia kablowa SKMP-6 stosowana jest do budowy lini kablowych magistralnych dla kanalizacji teletechnicznej 42- otworowej. Korpus 
studni stanowią dwa elementy: górny i dolny. W korpusie studni umieszczono po jednym otworze w osi podłużnej oraz na krótszym boku. 
Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

E600 F900

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa F900

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1920 2120

DŁUGOŚĆ (mm) 4000 3800

SZEROKOŚĆ (mm) 1490 1690

WAGA (kg) ~7200 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKMP-8
Studnia kablowa SKMP-8 stosowana jest do budowy lini kablowych magistralnych dla kanalizacji technicznej 48- otworowej. Korpus 
studni stanowią dwa elementy: górny i dolny. W korpusie znajdują się dwa zaślepione otwory w osi podłużnej oraz po jednym na krót-
szym boku. W korpusie studni umieszczono po jednym otworze w osi podłużnej oraz na krótszym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepio-
nych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

DODAĆ strona 
produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1920 2120

DŁUGOŚĆ (mm) 4700 4970

SZEROKOŚĆ (mm) 1800 1690

WAGA (kg) ~13300 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-1g
Studnia kablowa optymalna SKO-1 w wersji głębokiej wykorzystywana jest do budowy kanalizacji teletechnicznej dla rur o średnicy Ø110 
mm. Korpus studni SKO-1 wykonany jest jako jeden element. W korpusie znajdują się zaślepione otwory o średnicy Ø130 mm po jednym 
na każdym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 750 810

DŁUGOŚĆ (mm) 590 765

SZEROKOŚĆ (mm) 590 765

WAGA (kg) ~420 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-1p
Studnia kablowa optymalna SKO-1 w wersji płytkiej wykorzystywana jest do budowy kanalizacji teletechnicznej dla rur o średnicy Ø110 
mm. Korpus studni SKO-1 wykonany jest jako jeden element. W korpusie znajdują się zaślepione otwory o średnicy Ø130 mm po jednym 
na każdym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 500 570

DŁUGOŚĆ (mm) 590 765

SZEROKOŚĆ (mm) 590 765

WAGA (kg) ~400 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-2g
Studnia SKO-2 w wersji głębokiej przeznaczona jest do budowy kanalizacji teletechnicznej 2 do 3-otworowej dla rur o średnicy ø 110mm. 
Budowa studni umożliwia 2-stronne odgałęzienia kanalizacji. Dla kabli światłowodowych ma zastosowanie do rur kanalizacji ø 40mm, 
przelotowo lub narożnie.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

• rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 900 980

DŁUGOŚĆ (mm) 1190 1365

SZEROKOŚĆ (mm) 800 960

WAGA (kg) ~790 kg

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa F900

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-2p
Studnia SKO-2 w wersji płytkiej wykorzystywana jest jako studnia 2-otworowa dla rur o średnicy do Ø110 mm, jako przelotowa lub narożna 
z możliwością dwustronnego odgałęzienia. Dla kabli światłowodowych ma zastosowanie do 4 rur kanalizacji Ø40 mm, przelotowo lub 
narożnie, z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 700 780

DŁUGOŚĆ (mm) 1190 1365

SZEROKOŚĆ (mm) 800 960

WAGA (kg) ~750 kg

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa F900

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-4g
Studnia kablowa optymalna SKO-4 w wersji głębokiej wykorzystywana jest do budowy kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej dla rur o 
średnicy Ø110 mm. Korpus studni SKO-4 wykonany jest jako jeden element + dodatkowo płyta denna. W korpusie znajdują się zaślepione 
otwory o średnicy Ø120 mm. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 950 1050

DŁUGOŚĆ (mm) 1490 1670

SZEROKOŚĆ (mm) 900 1080

WAGA (kg) ~1330 kg

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa F900

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-4p
Studnia kablowa optymalna SKO-4 w wersji płytkiej wykorzystywana jest do budowy kanalizacji teletechnicznej 4 - otworowejdla rur o 
średnicy Ø 110 mm. Korpus studni wykonany jest jako jeden element + dodatkowo płyta denna. w korpusie zaślepione są otwory dla rur o 
średnicy  Ø 120 mm. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów korpus można stosowć jako przelotowy, narażony lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

karta produktu 
klasa C250

karta produktu 
klasa D400

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 750 850

DŁUGOŚĆ (mm) 1490 1670

SZEROKOŚĆ (mm) 900 1080

WAGA (kg) ~1290 kg

karta produktu 
klasa E600

karta produktu 
klasa F900

E600 F900

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.
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SKO-6g
Studnia kablowa optymalna SKO-6 w wersji głębokiej wykorzystywana jest do budowy kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej dla rur o 
średnicy Ø110 mm. Korpus studni SKO-6g wykonany jest jako jeden element + dodatkowo płyta denna. W korpusie znajdują się zaślepione 
otwory, dzięki którym korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1200 1360

DŁUGOŚĆ (mm) 1800 1960

SZEROKOŚĆ (mm) 1070 1230  

WAGA (kg) ~1680 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

1200300

1280

1200

1960

930
1800

1230

520
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SKO-12
Studnia kablowa optymalna SKO-12 wykorzystywana jest do budowy kanalizacji technicznej 12-otworowej dla rur o średnicy Ø110. Korpus 
studni wykonany jest jako monolit tj. korpus + płyta denna. Studnia występuje jako przelotowa lub narożna z możliwością 2- stronnego 
odgałęzienia.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• płyta denna

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1350 1450

DŁUGOŚĆ (mm) 2100 2300

SZEROKOŚĆ (mm) 1250 1450

WAGA (kg) ~3100 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

1350

470

120

600 300

1450

2300

940
2100

1450

530
1250

Produkt dostępny wyłącznie na specjalnezamówienie. 
Wymaga konsultacji z handlowcem
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SKO-15/16
Studnia kablowa optymalna SKO-15/16 wykonana jest jako monolit tj. korpus studni + płyta stropowa. Przeznaczona jest do budowy kana-
lizacji technicznej 16-otworowej dla rur o średnicy Ø110mm. Studnia występuje jako przelotowa lub narożna z możliwością 2-stronnego 
odgałęzienia.

Elementy wyposażenia
• korpus jednoelementowy

• wieko studni

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia)

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1150 1430

DŁUGOŚĆ (mm) 2200 2480

SZEROKOŚĆ (mm) 1250 1530

WAGA (kg) ~6200 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

600

1430

600

300 300

950
2200

1530

550
1250

2480

Produkt dostępny wyłącznie na specjalnezamówienie. 
Wymaga konsultacji z handlowcem
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SKSA
Studnia kablowa magistralna SKSA wykorzystywana jest do budowy linii kablowych magistralnych dla kanalizacji 16-otworowej.  
W korpusie studni umieszczono po jednym otworze w osi podłużnej oraz na krótszym boku. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów 
korpus można stosować jako przelotowy, narożny lub odgałęźny. W górnej części znajduje się dodatkowy otwór do montażu szafki.

Elementy wyposażenia
• korpus dwuelementowy

• rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia) 

• pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy obciążenia)

Dostępne 
klasy produktu wg.
normy PN-EN 124-1

A15 B125

C250 D400

Karty techniczne:

karta produktu 
klasa A15

karta produktu 
klasa B125

strona produktu

WYMIARY JEDN. WYMIAR 
WEWNĘTRZNY

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY

WYSOKOŚĆ (mm) 1510 1730

DŁUGOŚĆ (mm) 2810 3010

SZEROKOŚĆ (mm) 1210 1410

WAGA (kg) ~4920 kg

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

540

390

2810

950

630
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Fundamenty prefabrykowane
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FUNDAMENT  F150V/43 / (1500/430) / 4xM24/300 / S100 / 8N8PP / ZN / AB / K

Oznaczenia fundamentów

Jak zapisujemy nazwy  
Fundamentów Styrobud:

1

2

3

Fundamenty betonowe produkowane są z betonu C30/37 wg normy EN 206, kosze zbrojeniowe wykonywane są ze stali zbrojonej, końce 
śrubowe są cynkowane. Standardowo wszystkie fundamenty wyposażone są w elementy śrubowe (podkładki,nakrętki), plastikowe osłony 
(kapturki). W fundamentach zastosowane są otwory boczne oraz pionowe służące do wprowadzania kabli zasilających, fundamenty mogą 
występować w przekroju kwadratowym oraz okrągłym. Wszystkie fundamenty zabezpieczane są przed nasiąkaniem atestowaną powłoką 
impregnującą, nakładną w sposób natryskowy, co pozwala zabezpieczyć fundament na zewnętrznych ściankach, jak i wewnątrz otworów 
kablowych. Fundamenty produkujemy w oparciu o projekty oraz obowiązujące formy m.in. PN-EN 14991. Na wszystkie asortymenty wysta-
wiamy aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych. Posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPR-63/ZKP/10 

4

6

8

5

Wysokość
/szerokość

Średnica
kotwy

Wysokość
kotwy

Ilość
kotew

Osiowy
Rozstaw 

kotew

Ilość i rodzaj
elementów 
złącznych

Typ
fundamentu

Rodzaj
stali

ZN - STAL OCYNKO-
WANA GALWA-

NICZNIE
TZN - STAL CYNKO-
WANA OGNIOWO

A2 - STAL NIE-
RDZEWNA STAN-

DARDOWA
A4 - STAL KWA-
SOODPORNA 
NIERDZEWNA

F150V
/43

1500
/430

4 M24 300 S100 8N8PP ZN/
S - SZPILKA

I - IMBUS
H - ŚRUBA

SZEŚCIOKĄTNA

N - NAKRĘTKA 
SZEŚCIOKĄTNA

PZ - PODKŁADKA 
ZWYKŁA

PP - PODKŁADKA 
POSZERZANA

PS - PODKŁADKA 
SPRĘŻYNOWA

4 - ILOŚĆ

/ /// / /

1 2 3 4 5 6

STAL

7 8

AB

9
ABIZOL KAPTURKI

9

10

107
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F 80V - F 200V sposób 
pakowania

ilość na 
palecie

waga
fundamentu

[kg]

waga 
palety

[kg]

F 80V/30 paleta 12  ~110 ~1320

F 100V/30 paleta 12 ~135 ~1620

F 100V/43 paleta 6 ~200 ~1200

F 120V/43 paleta 6 ~230 ~1380

F 150V/43 paleta 4 ~300 ~1200

F 160V/43 luzem 1 ~370 ~370

F 200V/43 paleta 4 ~320 ~1280

F 150V/47 luzem 1 ~400 ~400

F 160V/47 paleta 4 ~450 ~1800

F 200V/47 luzem 1 ~540 ~540

D16 - D22 sposób 
pakowania

ilość na 
palecie

waga
fundamentu

[kg]

waga 
palety

[kg]

D16/100 paleta 12 ~115 ~1360

D16/120 paleta 12 ~140 ~1680

D16/140 paleta 12 ~165 ~1980

D16/160 paleta 12 ~185 ~2220

D22/150 paleta 9 ~255 ~3060

B0 - B80 sposób 
pakowania

ilość na 
palecie

waga
fundamentu

[kg]

waga 
palety

[kg]

B-0 paleta 24 ~12 ~288

B-30 paleta 6 ~95 ~570

B-40 paleta 6 ~120 ~720

B-50 paleta 12 ~92 ~1104

B-51 paleta 12 ~124 ~1488

B-60 paleta 9 ~170 ~1530

B-70 paleta 6 ~296 ~1776

B-71 paleta 6 ~255 ~1530

B-80 paleta 4 ~380 ~1520

FB80 - FB150 sposób 
pakowania

ilość na 
palecie

waga
fundamentu

[kg]

waga 
palety

[kg]

Fb 80 paleta 12 ~110 ~1320

Fb 100 paleta 12 ~130 ~1560

Fb 120 paleta 6 ~195 ~1170

Fb 150 paleta 4 ~260 ~1040

palety
[szt.]

fundamenty
[szt.]

waga
samochodu

[kg]

18,0 216 ~23 760

15,0 180 ~24 300

20,0 120 ~24 000

17,5 105 ~24 150

20,0 80 ~24 000

65,0 65 ~24 050

19,0 76 ~24 320

60,0 60 ~24 000

13,0 52 ~23 400

45,0 45 ~24 300

palety
[szt.]

fundamenty
[szt.]

waga
samochodu

[kg]

84,0 2000 ~24 000

22,0 132 ~12 540

18,0 108 ~12 960

21,5 252 ~23 184

16,0 192 ~23 808

16,0 144 ~24 480

13,0 78 ~23 088

16,0 96 ~24 480

16,0 64 ~24 320

palety
[szt.]

fundamenty
[szt.]

waga
samochodu

[kg]

17,0 204 ~23 460

15,0 180 ~25 200

13,0 156 ~25 740

12,0 135 ~24 975

11,0 96 ~24 480

palety
[szt.]

fundamenty
[szt.]

waga
samochodu

[kg]

18,0 216 ~23 760

14,0 168 ~21 840

17,5 105 ~20 475

20,0 80 ~20 800

Ilości fundamentów na paletach

ilość na palecie Pełny samochód
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F80V-F200V
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

TYP H (mm) A  (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

F 80V/30 800 300 200 18 ~110

F 100V/30 1000 300 200 18 ~135

F 100V/43 1000 430 300 24 ~200

F 120V/43 1200 430 300 24 ~230

F 150V/43 1500 430 300 24 ~300

F 160V/43 1600 430 300 24 ~320

F 200V/43 2000 430 300 24 ~450

F 150V/47 1500 470 300 24 ~370

F 160V/47 1600 470 300 24 ~400

F 200V/47 2000 470 300 24 ~540

H

A

B
d

B
d B80-B200

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

H

A

D16-D22
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

B
d

A

H

TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

D16/100 1000 260 160 20 ~115

D16/120 1200 260 160 20 ~140

D16/140 1400 260 160 20 ~165

D16/160 1600 260 160 20 ~185

D22/150 1500 340 220 24 ~255

D22/180 1800 340 220 24 ~305

TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

B-80 800 300 190 16 ~115

F-100S 1000 300 190 20 ~130

B-120 1200 350 250 24 ~220

B-150 1500 350 250 24 ~270

B-160 1600 400 250 24 ~400

B-200 2000 400 250 24 ~570

Elementy złączne

Elementy złączne

Elementy złączne

Kapturki

Kapturki

Kapturki
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TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

Fb 80 780 300 200 20 ~100

Fb 100 1030 300 200 20 ~130

Fb 120 1230 300 200 20 ~150

Fb 150 1530 300 200 20 ~190

FB80-FB150
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

B d

A

H

B
d

A

H

A1

A

B d

H

B0-B40
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

B50-B80
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

TYP H (mm) A  (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

B-50 900 240/255 180 14 ~92

B-51 1000 260/270 200 18 ~124

B-60 1000 320/330 250 18 ~170

B-70 1200 400/410 300 24 ~296

B-71 1000 400/410 300 24 ~255

B-80 1500 400/430 300 24 ~380

TYP H
(mm)

A 
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

WAGA
(kg)

B-0 275 150/190 95 8 ~12

B-30 800 305/315 204,4 14 ~95

B-40 1000 305/315 204,4 14 ~120

Elementy złączne

Elementy złączne

Kapturki

Kapturki
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H

d

A1

B

A BLSO
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

BLSO-80/3 800 320/380 223 12 ~140

BLSO-80/4 800 320/380 135 16 ~142

BLSO-120/4 1200 320/380 145 20 ~250

GRZYBKOWE
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

F-1 1650 450/800 300 27 ~900

F-2 1700 500/820 300 33 ~1150

F-5/1-16 2500 650/1050 400 33 ~2700

F-5/1-18 2750 650/1050 400 33 ~2950

F-5/2 2500 650/1050 400 39 ~2700

F275/75/40 2750 750/1100 400 39 ~3850

F275/75/50 2750 750/1100 500 39 ~3850

H

d B

A

A1

H

d B

A

A1

TRAPEZOWE
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

TYP H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) WAGA (kg)

F1 1500 604/900 300 27 ~1480

F5/K-300 1500 604/900 300 33 ~1480

F5/K-400 1500 604/900 400 33 ~1480

F5 2000 604/900 300 33 ~1920

F5/1 2000 604/900 400 33 ~1920

Elementy złączne

Elementy złączne

Elementy złączne

Kapturki

Kapturki

Kapturki
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TRAPEZOWE
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

Wychodząc na przeciw wymaganiom Klienta jesteśmy w stanie wyproduko-
wać fundamenty prefabrykowane na specjalne zamówienie. Projekt funda-
mentu wykonywany jest w oparciu o indywidualne uzgodnienia z klientem
w zakresie wymaganych parametrów technicznych.

Fundament
prefabrykowany
na zamówienie

Przy osadzaniu fundamentu ważna jest ocena geotechniczna, należy wykonać ją na samym początku. Później przychodzi czas na wyko-
nanie wykopów liniowych pod kable zasilające.

Zanim umieścimy fundament w ziemi, należy sprawdzić połączenia śrubowe na złączach montażowych pod kątem zanieczyszczeń. 
Sprawdzeniu podlega również zgodność stosowanego fundamentu z projektem.

Cały przebieg osadzania można obejrzeć po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Jak prawidłowo osadzić fundament prefabrykowany

Instrukcje montażu i konserwacji 

Fundamenty

instrukcja konserwacji
fundamentów

Instrukcja montażu
i użytkowania studni

kablowych

instrukcja konserwacji
studni kablowej

instrukcja montażu
i użytkowania fundamentów

prefabrykowanych

Studnie
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19,5

80

10

100

10

19,5

B-100B-80

B-150B-60

B-9030X30

ELEMENTY USTOJOWE
Elementy ustojowe to prefabrykaty betonowe pełniące rolę konstrukcji wsporczych napowietrzanych linii energetycznych niskich i śred-
nich napięć, słupów stacji transformatorowych, masztów odgromowych i oświetleniowych i innych konstrukcji wsporczych ogólnego 
przeznaczenia, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające. Wykonane są ze zbrojonego betonu klasy  
C30/37.  Stosuje się je na bardzo słabych gruntach torfiastych lub piaszczystych. 

WAGA
(kg)

~14

WAGA
(kg)

~24

WAGA
(kg)

~40

WAGA
(kg)

~168

WAGA
(kg)

~50

30

30

6

19,5

60

8

150

25

90

25WAGA
(kg)

~71
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60

8

130

U-85 U-130

PS-120 — PS-200 

TYP WYSOKOŚĆ 
(A mm)

ŚREDNICA
OTWORÓW

WAGA
(kg)

PS-120 120 Ø3 ~400

PS-160 160 Ø3 ~530

PS-200 200 Ø3 ~660

WAGA
(kg)

~144

WAGA
(kg)

~75

110

12

A

60

85

6
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SŁUPKI OZNACZENIOWE

Znacznik trasy kablowej
Za pomocą znacznika kablowego określa się miejsce usytuowania przebiegu kabla w gruncie (typu „K”) 
lub usytuowanie miejsca jego łączenia (typu „M”). Znaczniki wykonane są w całości z betonu
z wytłoczonym w preocesie produkcji odpowiednim symbolem „K” lub „M”.

Słupek oznaczeniowy SO
Słupek oznaczeniowy SO stosowany jest do oznaczenia w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego
i jego punktów charakterystycznych.

Słupek oznaczeniowy SOP
Słupek oznaczeniowo – pomiarowy SOP służy do przyłączania przewodów systemu ochrony antykoro-
zyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii kabli dielektrycz-
nych. Umożliwa wykonanie odpowiednich pomiarów, pełni również funkcję słupka oznaczeiowego.

Szerokość wierzchołka 
(mm)

Szerokość podstawy
(mm)

Wysokość 
(mm)

Waga
(kg)

120 160 290 ~7

Szerokość wierzchołka 
(mm)

Szerokość podstawy
(mm)

Wysokość 
(mm)

Waga
(kg)

130 280 1150 ~54

Szerokość wierzchołka 
(mm)

Szerokość podstawy
(mm)

Wysokość 
(mm)

Waga
(kg)

130 280 1150 ~54
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NOTATNIK



50

Sprawdź pozostałe katalogi Styrobud
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PREFABRYKATY 
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1
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1

OGRODZENIA
SYSTEMOWE

katalog 2020/2021

KOSTKA 
BRUKOWA

katalog 2021





www.styrobudbetoniarnie.pl

Rzeszów

Trzeboś

Dębica

Krosno
Sanok

Przemyśl
Kraków Tarnów

Kielce

Lublin

Zamość

Kraśnik

Ostrowiec
Świętokrzyski

PARTNER HANDLOWY

091289100921

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


