
Szambo żelbetowe szczelne o pojemności użytkowej 10 m3.
Wymiary zewnętrzne szamba wynoszą:
•    szerokość 2,80 m
•    długość 4,24 m
•    wysokość całkowita 1,49 m

Szambo składa się:
•    z części zasadniczej (masa 9,4 t) tj. z dna gr. 15 cm połą-

czonego monolitycznie ze ścianami gr. 12 cm,
•    z płyty górnej nienajazdowej (masa 4,2 t) gr. 14 cm.

Płyta górna zawiera otwór włazowy Ø 590 mm oraz otwór 
wentylacyjny Ø 110 mm. Otwory wlotowe i wylotowe w ścia-
nach należy wykonać na budowie zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w projekcie instalacyjnym.

ELEMENTY POWIĄZANE / ŻELBETOWY  
ZBIORNIK SZCZELNY (SZAMBO)

Założono obsypanie szamba od góry max 30 cm warstwą 
ziemi. Płyty najazdowe realizujemy na specjalne zamówie-
nie po ustaleniu rodzaju pojazdów i wynikających stąd ob-
ciążeń.

Ściany szamba zaleca się izolować izolacją powłokową
zabezpieczającą przed agresywnym działaniem ścieków
i wód gruntowych.

Szambo dzięki stosunkowo małej wysokości przy pojemno-
ści 10 m3 przydatne jest szczególnie na terenie, gdzie wy-
stępuje wysoki poziom wody gruntowej (do 50 cm p.p.t.).
Na specjalne zamówienie wykonujemy również szamba 
o innych niż powyżej wymiarach, dostosowane do indywi-
dualnych wymagań klienta.

dodatkowe elementy odwodnień
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Firma / Wykonawca

Budowa / Obiekt

Telefon Termin dostawy

Średnica DN o 500 o 1000 o 1200 o 1500 o 2000

Kineta o ¾ o ½ o 1/1 o bez kinety

Kineta wykonana z o betonu o ceramiki o żywicy poliestrowej

Stopnie złazowe o powlekane o żeliwne o bez stopni

Zakończenie o zwężka o płyta typ ciężki o płyta typ lekki o płyta i pierścień odciążający

Rodzaj uszczelki o klinowa o samosmarująca SDV
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