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Rozsączanie - dlaczego jest ważne?

Systemy rozsączania rozwiązują problemy 

wynikające z zaburzenia naturalnego 

odbioru wody deszczowej. Pozwalają 

bowiem na chwilowe gromadzenie wody 

w miejscu jej powstawania i odprowadzanie 

jej do naturalnego obiegu. 

Woda jest jednym z najcenniejszych bogactw naszej ziemi. 

Niestety postępujące utwardzanie nawierzchni na gęsto zasiedlonych terenach w olbrzymim 

stopniu zakłóca naturalny obieg wody. Postępujące utwardzanie nawierzchni nie pozwala na 

naturalne wsiąkanie wody do gruntu a większość wody opadowej odprowadzana jest przez 

systemy kanalizacyjne. 
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Proces naturalnego przesiąkania wód 

opadowych jest coraz bardziej ograniczany. 

Konsekwencją tego jest obniżanie się poziomu 

wód gruntowych i wysuszanie gleby.

Rys. 1: Naturalne warunki terenu. Wody 
opadowe mogą wnikać bezpośrednio do 
gleby. Wykorzystanie kanalizacji max. 
80%.

Rys. 2: Na utwardzonym terenie 
wzniesiono budynki. Opady 
atmosferyczne nie mogą wnikać do 
gleby i są w całości odprowadzane 
do kanalizacji. To prowadzi do 
przepełnienia systemu kanalizacji,  
a to niesie za sobą dodatkowe koszty 
rozbudowy i modernizacji. 

Rys.3: Odprowadzanie wody poprzez 
zastosowanie systemu rozsączania: 
wody opadowe są odprowadzane 
do systemu rozsączania poprzez 
studzienki, systemy odwadniania 
lub bezpośrednio z nawierzchni 
przesiąkalnych takich jak murawa. 
Korzyści: niewielkie wykorzystanie 
powierzchni, mniejsze obciążenie 
kanalizacji, a powierzchnia nad 
systemem rozsączania pozostaje 
przestrzenią użytkową.

W dobie industrializacji, szybko rosnących 

wieżowców czy coraz gęściej utkanej sieci 

infrastrukturalnej w znaczącym tempie 

uszczuplają się zasoby terenów zielonych, 

parków czy nasadzeń ulicznych.  

Jednym z negatywnych skutków utwardzania 

nawierzchni jest rosnące zagrożenie 

powodziowe oraz ciągłe kosztowne 

rozbudowywanie sieci kanałów i zbiorników 

retencyjnych.
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Program DRAINFIX®

Skuteczne systemy zagospodarowania wód opadowych wspomagają naturalny obieg 

wody i chronią niezbędne do życia zasoby.

Modułowość i kompatybilność
Systemy zagospodarowania wód opadowych firmy 

HAURATON składają się z komponentów, które 

można stosować w różnych konfiguracjach. Moduły 

do zagospodarowania wód opadowych nadają się do 

zabudowania w nawierzchniach komunikacyjnych, 

na obszarach przemysłowych i budowlanych jak 

również w obszarach przydomowych narażonych na 

ruch samochodów osobowych, a powierzchnie nad 

zabudowanym modułem mogą być wciąż użytkowane  

w niezakłócony sposób.

Jeden dostawca - kompletny system
System rozsączania powinien spełniać określone parametry 

i być dostosowany do danych warunków oraz potrzeb. 

Dostępny jest szeroki zakres systemów rozsączania, 

które można rozbudować o dodatkowe komponenty 

(np. zbiorniki sedymentacyjne bądź studzienki). Firma 

HAURATON oferuje dostarczenie kompletnego zestawu 

komponentów dla całego systemu. Nasi doradcy wykonują 

niezbędne obliczenia i pomiary dla doboru systemu, a 

także przekazują pomocne wskazówki dotyczące montażu. 

Nasz asortyment zawiera kilka rodzajów systemów 

rozsączania, studzienek oraz gamę niezbędnych dodatków.
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Wsparcie na każdym etapie projektu:
 przy tworzeniu specyfikacji produktowej

 doborze

 obliczeniach hydraulicznych

Firma HAURATON służy pomocą przy doborze  

i określeniu wielkości modułów rozsączania. Zapewniamy 

przy tym długotrwałą funkcjonalność systemów. Służymy 

ugruntowaną wiedzą fachową, wsparciem przy montażu  

i eksploatacji.

W skrócie
  maksymalne bezpieczeństwo projektowania  

dzięki własnym i wewnętrznym kontrolom 

jakości produktów i usług

 indywidualne wsparcie przy projektowaniu

  bezpłatny serwis: wsparcie przy  

wymiarowaniu, specyfikacje techniczne,  

wsparcie przy montażu

Dobór zgodny z DWA-A 138
Odprowadzanie wód opadowych odbywa się w drodze 

rozsączania zgodnie z wytycznymi DWA-A 138.  

(wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej i odpadami).

W nawiązaniu do tego, przy obliczeniach służących do 

odpowiedniego doboru systemu muszą być wzięte pod 

uwagę następujące parametry:

 wielkość zlewni i współczynnik spływu

 rodzaj nawierzchni oraz współczynnik  

 filtracji gruntu k
f

 intensywność deszczu miarodajnego i częstotliwość  

 występowania

 poziom wód gruntowych
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MACIEJ PAWLAK 
Inżynier ds. techniczno-projektowych

PATRYCJUSZ SOŁENCZEW
Inżynier ds. techniczno-projektowych

WOJCIECH LEPCZYK 
Inżynier ds. techniczno-projektowych
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OBSZARY RUCHU
SAMOCHODÓW

DO KLASY SLW 30

OBSZARY
UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

DRAINFIX®  TWIN
KANAŁOWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY O DUŻEJ POJEMNOŚCI.

Kossaka Fałata, Słupsk

CHARAKTERYZUJE SIĘ:

Kanalizacja deszczowa, Gryźliny

MODUŁOWOŚCIĄ
DUŻĄ

POJEMNOŚCIĄ
MOŻLIWOŚCIĄ INSPEKCJI 

I 100% CZYSZCZENIA

TERENY
PRYWATNE
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Olbrzymia pojemność magazynowania

Możliwość piętrowania elementów

DRAINFIX®TWIN
Kanałowy system rozsączający o dużej pojemności.

Atuty systemu
DRAINFIX®TWIN to kombinacja elementów kanału  

o szczególnie dużej pojemności magazynowania. Obszerna 

powierzchnia retencyjna umożliwia gromadzenie bardzo 

dużej ilości wody. Krok po kroku woda jest przesączana 

do otaczającej kanał gleby. W porównaniu do tradycyjnych 

systemów rowów żwirowych nakłady na budowie oraz 

potrzebna przestrzeń zostają zredukowane o 2/3. 

Zabudowana powierzchnia może być wykorzystana do 

innych celów.

Zalety przy transporcie
Na palecie euro można piętrować 32 elementy. Ta ilość 

odpowiada pojemności ok. 8,1 m3. Dzięki temu koszty 

transportu oraz zużycie przestrzeni niezbędnej do ich 

magazynowania są niewielkie.

WYTRZYMAŁY NA
RUCH PIESZY

PRZEJEZDNE DLA  
SAM. DO KLASY

SLW 30

W zależności od sposobu montażu system  

DRAINFIX® TWIN wytrzymuje obciążenie od ruchu 

pieszego do ruchu samochodów w klasie SLW 30.

Warianty montażu DRAINFIX®TWIN
Elementy DRAINFIX®TWIN można również wbudowywać 

w różnych kombinacjach. Dzięki temu system umożliwia 

optymalne wykorzystanie powierzchni pod zabudowę.

W zależności od wymogów, układ modułów może zostać 

odpowiednio ukształtowany.
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1

2

5

DRAINFIX®TWIN
Kanałowy system rozsączający o dużej pojemności.

Krajowa Ocena Techniczna

System DRAINFIX®TWIN posiada

KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ nr ITB-KOT-2018/0471 wydanie 1
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DRAINFIX®, zbiorniki sedymentacyjno- 
-filtracyjne
Zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne chronią moduł 

rozsączający przed dostawaniem się zanieczyszczeń. 

Dzięki sile grawitacji i zjawisku sedymentacji najwięk-

sze i najcięższe cząsteczki zanieczyszczenia opadają 

na dno zbiornika. Wbudowany filtr zapewnia natomiast 

wyłapanie nawet najmniejszych cząsteczek zanieczysz-

czeń. Rozmiar i typ tych zbiorników zostaje dopaso-

wany indywidualnie do każdego projektu (w zależności 

od ilości opadów oraz stopnia zanieczyszczenia). Nasi 

eksperci pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie.

3

4

 

1

  studzienka wielofunkcyjna 
z polietylenu

2

  kanały DRAINFIX®TWIN 
z tworzywa PP o 
dużej pojemności 
magazynowania i 
rozsączania

  możliwe są różnorodne 
kombinacje montażowe 
z wykorzystaniem kanałów 
perforowanych i pełnych 
(bez perforacji)

3

  nadstawka stosowana 
w zależności od głębokości 
posadowienia systemu 
w gruncie

4

  właz polietylenowy, kl. A15. 
Istnieje możliwość zamon-
towania włazu żeliwnego 
w kl. D 400

5

  rura dopływowa. 
Możliwość stosowania 
dopływu o różnych 
średnicach

W skrócie
 Elastyczność systemu

 – elementy z perforacją lub bez 

 – szeroki zakres zastosowania przy 

   wykorzystaniu tylko 2 elementów

 Duża funkcjonalność

 – przejezdne dla samochodów  

    do klasy SLW 30

 – bardzo duża pojemność  

    magazynowania

 – możliwość wykorzystania  

    zabudowanej powierzchni

 Łatwy montaż

 – bardzo lekkie elementy

 – możliwy montaż w systemie  

    modułowym

 – dowolne wielkości

 – elastyczny sposób montażu  

    dzięki zmiennym kombinacjom

 Zalety przy transporcie 

 – możliwość piętrowania

 – mniejsze koszty transportu
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN 1/1 
Perforacja jest przewidziana zarówno  
w górnym jak i dolnym elemencie.
Ta opcja zapewnia maksymalną
zdolność rozsączania.

DRAINFIX®TWIN 1/0
Tylko dolny element jest perforowany.  
Tą opcję można stosować jeśli 
do przykrycia elementu chce się 
ponownie wykorzystać wykopany grunt.

DRAINFIX®TWIN 0/1
Tylko górny element jest perforowany.  
Tą opcję stosuje się głównie
do sedymentacji i płukania kanału.

DRAINFIX®TWIN 0/0 
Ani dolny ani górny element nie są 
perforowane. Opcję z pełnymi
elementami wykorzystuje się
jako strefę retencyjną.

DRAINFIX®TWIN 0/1

DRAINFIX®TWIN 1
Element perforowany. Realizujący 
rozsączanie wody w gruncie.

DRAINFIX®TWIN 0
Element bez perforacji. Nadaje 
się do specjalnego montażu pod 
warstwą rozsączającą lub do 
wykorzystania jako zbiornik.

Elementy podstawowe

6 WARIANTÓW  ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN 0/0

DRAINFIX®TWIN 1 – (pojedyncze 
ułożenie). 
Nieduża głębokość wykopu 
i jednocześnie duża wytrzymałość 
na obciążenia.

DRAINFIX®TWIN 1/1 w kombinacji  
z DRAINFIX®TWIN 1 – (ułożenie 
warstwami).  
Optymalna pojemność dla danej 
powierzchni zabudowy.

DRAINFIX®TWIN 1/1 – (podwójne 
ułożenie). 
Duża pojemność i wytrzymałość na 
obciążenia od ruchu samochodów 
osobowych przy odpowiedniej 
zabudowie.
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Studzienka wielofunkcyjna DRAINFIX®TWIN wykonana 

jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - 

polietylenu formowanego rotacyjnie, o grubości 

ścianki 10 mm. Umożliwia ona tworzenie szeregu 

rozbudowanych systemów rozsączających z 

elementami retencji i sedymentacji. Kompaktowe 

wymiary dają możliwość zintegrowania studni w system 

rozsączający DRAINFIX®TWIN, umożliwiając tym samym 

zagospodarowanie mniejszej przestrzeni na system. 

Dzięki znacznikom ułatwiającym wycięcie odpowiedniego 

kształtu, ich montaż jest łatwy i szybki. Odpowiednie 

przetłoczenia stanowiące podporę systemu gwarantują 

stabilność konstrukcji. Zastosowanie studzienki 

wielofunkcyjnej TWIN umożliwia bezproblemowe dotarcie 

do 100% przestrzeni magazynowania wody w celu 

oczyszczenia i serwisowania.

Zastosowanie

Studzienka DRAINFIX®TWIN jest uzupełnieniem systemu 

kanałów DRAINFIX®TWIN. System skutecznie gromadzi 

i rozsącza wodę opadową z terenów prywatnych oraz 

terenów użyteczności publicznej.

DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, studzienka wielofunkcyjna
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, kanał do zagospodarowania wód opadowych z tworzywa PP

DRAINFIX®TWIN 1/1

DRAINFIX®TWIN 1

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Pojemność 
1 elementu

l

Masa
kg

Nr
katalog.

DRAINFIX®TWIN 1/1* , czarny (2-część.), perforowany 1155 780 860 506 23,0 96550

DRAINFIX®TWIN 1/0*, czarny (2-część.), część dolna perforowana,  
część górna pełna

1155 780 860 506 23,0 96650

DRAINFIX®TWIN 0/1*, element inspekcyjny (2-część.), część dolna 
pełna, część górna perforowana

1155 780 860 506 23,0 96660

DRAINFIX®TWIN 0/0*, czarny (2-część.), część dolna i górna pełna 1155 780 860 506 23,0 96610

DRAINFIX®TWIN 1, czarny (1-część.), perforowany 1155 780 430 253 10,6 96500

DRAINFIX®TWIN 0, czarny (1-część.), pełny 1155 780 430 253 11,5 96600

* w komplecie z 4 elementami mocującymi DRAINFIX®TWIN i 2 elementami połączeniowymi DRAINFIX®TWIN
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Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr
katalog.

ścianka czołowa, czarna, pełna, 2-cz.z zestawem montażowym, 
(12x śruba, 1x instrukcja)

- - - 4,42 96001

ścianka czołowa, czarna, bez zestawu montażowego 192 803 411 2,2 96530

tkanina geotekstylna z włókniny PP grk 3, w m2 - - - 0,2 96130

zestaw montażowy, typ 1* - - - 0,3 96525

zestaw montażowy, typ 2* - - - - 96520

element połączeniowy, oddzielnie - - - 0,01 96515

kołek rozporowy, oddzielnie - - - - 91205

dybel, oddzielnie - - - - 91210

* Zestaw montażowy typ 1 zawiera 10 elementów połączeniowych, 24 kołki rozporowe i 24 dyble, zestaw montażowy typ 2 zawiera 
4 kołki rozporowe i 4 dyble.

ścianka czołowa, czarna, 
pełna, 2-cz.z zestawem 
montażowym, 
(12x śruba, 1x instrukcja)

DRAINFIX®TWIN, wyposażenie dodatkowe

nadstawka
1000 mm

studzienka
wielofunkcyjna

nadstawka 110 mm

właz 

 Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr
katalog.

studzienka wielofunkcyjna z tworzywa z inspekcją DN 680 1520 1520 1460 100,0 96540

właz do studzienki w kl. A 15 800 800 35 13,0 386006

nadstawka 1000 mm* 840 840 1030 24,0 386011

nadstawka 110 mm* 840 840 152 10,0 386012

urządzenie alarmowe W4 - - - - 134000

UWAGA! Ze względu na głębokość posadowienia studzienki prosimy zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe w postaci nadstawek.
* Nie należy stosować obydwu elementów jednocześnie.

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Pojemność 
1 elementu

l

Masa
kg

Nr
katalog.

DRAINFIX®TWIN 1/1* , czarny (2-część.), perforowany 1155 780 860 506 23,0 96550

DRAINFIX®TWIN 1/0*, czarny (2-część.), część dolna perforowana,  
część górna pełna

1155 780 860 506 23,0 96650

DRAINFIX®TWIN 0/1*, element inspekcyjny (2-część.), część dolna 
pełna, część górna perforowana

1155 780 860 506 23,0 96660

DRAINFIX®TWIN 0/0*, czarny (2-część.), część dolna i górna pełna 1155 780 860 506 23,0 96610

DRAINFIX®TWIN 1, czarny (1-część.), perforowany 1155 780 430 253 10,6 96500

DRAINFIX®TWIN 0, czarny (1-część.), pełny 1155 780 430 253 11,5 96600

* w komplecie z 4 elementami mocującymi DRAINFIX®TWIN i 2 elementami połączeniowymi DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN

tkanina geotekstylna z 
włókniny PP GRK 3, 
w m2
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DRAINFIX®TWIN

Montaż DRAINFIX®TWIN 

1. Po wykonaniu wykopu, dno wykopu wyłożyć 

geowłókniną oraz wyrównującą warstwą czyszczącą 

(piasek).

2. Ułożyć elementy systemu DRAINFIX®TWIN łącząc 

je ze sobą za pomocą systemu pióro-wpust. Po 

wbudowaniu tworzą one jednorodny system bez 

przegród i ścianek w korpusie. Poszczególne części 

są łatwo montowane przy pomocy elementów 

mocujących i elementów połączeniowych 

DRAINFIX®TWIN.

3. Podłączyć rury do studzienki a zakończenia kanałów 

zamknąć ściankami czołowymi.

4. Wypełnić wykop przy pomocy żwiru i/lub wykopanego 

wcześniej gruntu w przypadku zastosowania 

TWIN 0 lub TWIN 1/0. Każda z opcji zakładająca 

wykorzystanie elementów DRAINFIX®TWIN 1 i 0 

wymaga zastosowania geowłókniny.

Górna powierzchnia po zasypaniu modułu może być 

ponownie wykorzystana.
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System rozsączania z kanałem rozprężnym:

• system zbudowany z ciągów TWIN 0/0 i 1/1;

•  ciąg 0/0 pełni funkcję kanału rozprężnego - stabilizacja przepływu i możliwość osadzenia się cząstek stałych;

•  na końcu studnia TWIN pełniąca funkcję rozdzielczo-osadczą;

•  obsypka żwierem i owinięcie geowłókniną.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

8 7 6 5 4 3 2 1

A

0
,3

m

A A

A - A m
in

. 
8

0
cm

 -
 m

a
x.

 2
8

0
cm

TWIN 1/1 WYKOP

TEREN GRUNT 
 RODZIMY

WARSTWA PIASKU PńUKANEGO 
 GR.5CM

GEOWńOKNINA OSYPKA 
 �WIROWA 
 �WIR 8/16 
 DO 16/32 
 (PńUKANY)

PEńNA OSYPKA 
 �WIROWA NA CAńEJ 

 DńUGO�CI CIąGU

 ModuŚ Drainfix Twin 1/1 i 0/0
 3 zestawy po 8 szt zakoŻczone studzienkami.
 ńłczenia w zestawy na pióro i wpust 
 za pomocł Śłczników systemowych

ODPOWIETRZENIE
DN100

TWIN 0/0 TWIN 1/1
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DRAINFIX®TWIN

System rozsączania z kanałem sedymentacyjnym i studnią na końcu::

• system zbudowany z ciągów TWIN 1/1;

•  rozbudowany układ sedymentacyjny w oparciu o ciąg 0/0, w którym następuje osiadanie zawiesin stałych zawartych w ścieku;

•  na końcu ciągu studnie TWIN pełniące funkcje rozdzielczo-osadczą, a także przelewową do bocznych ciągów 1/1, które

 rozsączają oczyszczony ściek;

•  obsypka żwierem i owinięcie geowłókniną.

1
m

7 6 5 4 3 2 1

A

0
,3

m

A A

A - A

m
in

. 
8
0
cm

 -
 m

a
x.

 2
8
0
cm

TWIN 1/1 WYKOP

TEREN
GRUNT 

 RODZIMY

WARSTWA PIASKU PŃUKANEGO 
 GR.5CM

GEOWŃOKNINA

OSYPKA 
 �WIROWA 
 �WIR 8/16 
 DO 16/32 
 (PŃUKANY)

PEŃNA OSYPKA 
 �WIROWA NA CAŃEJ 

 DŃUGOŻCI CIąGU

 Moduń Drainfix Twin 1/1 i 0/0
 5 zestawy po 7 szt zakośczone �ciankami 
 czońowymi. Ńłczenia w zestawy na piĄro i 
 wpust za pomocł ńłcznikĄw systemowych

ODPOWIETRZENIE
DN100

1
,6

5
m

TWIN 1/1 POŃąCZENIE KANAŃÓW NA KOŚCU CIąGU
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System rozsączania z kanałem sedymentacyjnym:

• system zbudowany z ciągów TWIN 0/0 i 1/1;

•  ciąg 0/0 pełni funkcję kanału sedymentacyjnego, w którym następuje osiadanie zawiesin stałych, zawartych w ścieku;

•  na końcu ciągu 0/0 znajduje się przelew do bocznych ciągów 1/1, które rozsączają oczyszczony ściek;

•  obsypka żwierem i owinięcie geowłókniną.

A

7 6 5 4 3 2 1

0
,3

m
A A

A - A m
in

. 
8
0
cm

 -
 m

a
x.

 2
8
0
cm

TWIN 1/1 WYKOP

TEREN GRUNT 
 RODZIMY

WARSTWA PIASKU PŃUKANEGO 
 GR.5CM

GEOWŃOKNINA OSYPKA 
 �WIROWA 
 �WIR 8/16 
 DO 16/32 
 (PŃUKANY)

 Moduń Drainfix Twin 1/1 i 0/0
 5 zestawy po 7 szt zakoŻczone �ciankami 
 czońowymi. Ńłczenia w zestawy na piĄro i 
 wpust za pomocł ńłcznikĄw systemowych

TWIN 0/0

ODPOWIETRZENIE
DN100

POŃąCZENIE KANAŃÓW NA KOśCU CIąGU

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
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GALABAU TIEFBAU
GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

OBSZARY
PRZEMYSŁOWE

NAWIERZCHNIE
KOMUNIKACYJNE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

DRAINFIX®  BLOC

SKRZYNKOWY SYSTEM ROZSĄCZANIA.

Centrum meblowe, Gdańsk

CHARAKTERYZUJE SIĘ:

UBIQ 34, Poznań

OBSZARY RUCHU
SAMOCHODÓW

DO KLASY SLW 60

WYTRZYMAŁOŚCIĄ KOMPATYBILNOŚCIĄ
DUŻĄ

POJEMNOŚCIĄ
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1

  separator koalescencyjny 
z osadnikiem

2

  DRAINFIX®BLOC moduły

3

  studzienka wielofunkcyjna

2
3

Family center, Budapeszt

PRZEJEZDNE DLA  
SAM. CIĘŻAROWYCH  

DO KL. SLW 60

PRZEJEZDNE DLA  
SAM. OSOBOWYCH

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

8

1
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GALABAU TIEFBAU
GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

DRAINFIX®BLOC
Duża pojemność hydrauliczna z funkcją rozsączania, sprawdzona niezawodność. 
Stosowane na obszarach przemysłowych narażonych na najwyższe obciążenia.

1

2

3

4

6

5

1

Doprowadzenie wody
System odprowadzania wód 

opadowych doprowadza wodę 

do studzienki lub zbiorników 

sedymentacyjnych  

i filtracyjnych

2

Zbiorniki sedymentacyjne 
i filtracyjne
Indywidualnie zwymiarowane 

zbiorniki sedymentacyjne 

i filtracyjne zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń

5

Geowłóknina
Tkanina zabezpieczająca 

przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń

6

Studzienka kontrolna
Studzienka do kontroli, czyszczenia, 

konserwacji i obsługi zbiornika 

rozsączającego

3

Podłoże 
Warstwa czyszcząca  

na przesiąkliwym gruncie 

4

Moduł DRAINFIX®BLOC
Elementy systemu rozsączania 

DRAINFIX®BLOC o dużej pojemności

Krajowa Ocena Techniczna 

System DRAINFIX®BLOC posiada

KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ nr ITB-KOT-2018/0471 wydanie 1
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Kompletny system ze studzienkami  
do- i odpływowymi
Doprowadzanie wody do modułu DRAINFIX® odbywa się 

poprzez studzienkę dopływową, filtrującą i rozdzielczą, 

do której może być przyłączonych kilka dopływów. Wkład 

filtracyjny jest odpowiedzialny za oczyszczenie wody  

z zanieczyszczeń przed wprowadzeniem jej do systemu. 

Studzienka wielofunkcyjna spełnia kilka zadań:

 

 Odprowadzenie wody w przypadku spiętrzenia

W przypadku dużych ilości wody moduł DRAINFIX®  

napełnia się do maksymalnego poziomu. W takiej sytuacji 

można zamontować przelew w celu odprowadzenia wody 

do innego zbiornika, rowu lub kanalizacji.

 Funkcja dławiąca 

W celu skutecznej retencji i rozsączania, przy 

złych właściwościach przesiąkania podłoża, można 

zamontować w studzience dławik. 

 Odpowietrzanie

Oprócz tego konieczne jest odpowietrzanie systemu, aby 

umożliwić przyjmowanie pojawiających się nagle dużych 

ilości wody. Odpowietrzanie może się odbywać również 

przez tą studzienkę.

 Kontrola 

Kolejną ważną funkcją jaką spełnia studzienka jest 

kontrola zdolności rozsączania lub poziomu napełnienia 

modułu. Studzienka wykonana jest z betonu lub 

tworzywa.

 Uformowane przyłącza 

Moduły DRAINFIX®BLOC oraz wszystkie studzienki  

posiadają odpowiedne przyłącza do rur, umożliwiające 

proste podłączenie do ogólnie stosowanych 

w budownictwie rur.

Produkt DRAINFIX®BLOC
System DRAINFIX®BLOC to moduł składający się z bloków 

rozsączających z polipropylenu (PP), charakteryzujący 

się bardzo dużą chłonnością. Pojemność gromadzenia 

wynosi około 90%. W zależności od potrzeb system 

może być stosowany na obszarach narażonych na różne 

obciążenia – nawet na ruch samochodów ciężarowych 

o masie całkowitej do 60 ton.

Zakres zastosowania
Lokalne rozwiązania w zakresie magazynowania 

i rozsączania wody na terenach przemysłowych 

i prywatnych zwłaszcza pod nawierzchniami 

komunikacyjnymi, np.: na parkingach dla samochodów 

osobowych i ciężarowych i innych obszarach, po których 

można jeździć, zgodnie z przepisami budowlanymi 

i wytycznymi dotyczącymi zabudowy.

Drainbloc-Statik_BBA.qk7:Prosp-Drainbl-dt-4s.qk6  21.08.2006  15:28 Uhr  Seite 5

120 kN

6
0

0
 k

N

System jest wytrzymały na obciążenia powierzchniowe 

oraz punktowe.

Obciążenie powierzchniowe

 wytrzymałość na nacisk pionowy = 600 kN/m2

 wytrzymałość na nacisk poziomy = 120 kN/m2

Obciążenie punktowe

 wytrzymałość na nacisk pionowy = 800 kN/m2

 wytrzymałość na nacisk poziomy = 120 kN/m2

Studzienka wielofunkcyjna
  dopływ

  odprowadzenie w przypadku spiętrzenia

  odpowietrzenie

  funkcja dławiąca

  kontrola
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GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

typ 1
czarny, z PP, 
pojemność 146 l

typ 2
czarny, z PP,  
z możliwością wprowadzenia kamery kontrolnej

DRAINFIX®BLOC, bloki rozsączające, wytrzymałość do 800 kN/m2

DRAINFIX®BLOC

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr
katalog.

typ 1, blok rozsączający czarny, z PP, pojemność 146 l 600 800 330 11,4 96025

typ 2, blok rozsączający czarny, z PP, pojemność 292 l 1200 800 330 23,0 96000

typ 1 z modułem do wprowadzenia kamery 600 800 330 12,4 96155

moduł do wprowadzenia kamery do typu 2* - - - 2,4 96150

  * Do modułu należy domówić odpowiedni blok rozsączający (nr kat. 96000)

typ 2
czarny, z PP, 
pojemność 292 l

330

600

800

1200

800

możliwość 
odpowietrzenia

1200

800

możliwość podłączenia dopływu: DN 110, DN 160

możliwość podłączenia dopływu: DN 110, DN 160

możliwość podłączenia dopływu: DN 110, DN 160

możliwość podłączenia dopływu: DN 110, DN 160

możliwość podłączenia dopływu:
DN 110, DN 160, DN 200

możliwość podłączenia dopływu:
DN 110, DN 160, DN 200, DN 315
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DRAINFIX®BLOC

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Średnica 
zewn.
mm

Przepustowość
l/s

Nr
katalog.

typ 20 6000 1500 1650 1500,0 1500 20 96400

typ 50 9000 2500 2650 4900,0 2500 50 96410

typ 100 17000 2500 2650 8900,0 2500 100 96420

Wszystkie zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne można stosować również do systemu DRAINFIX®TWIN.

typ 20

DRAINFIX® zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne

DRAINFIX®BLOC, wyposażenie dodatkowe

adapter połączeniowy 
typ 1, czerwony

adapter połączeniowy 
typ 2, zielony

Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr
katalog.

studzienka dopływowa, rozdzielcza SUPER, z betonu włóknistego, 3-częściowa 
z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, kl. E 600

510 390 1250 289,00 96250

studzienka odpływowa wielofunkcyjna STANDARD, 3-częściowa, z pokrywą 
pełną, żeliwną, czarną, kl. E 600

510 390 1250 284,00 96350

studzienka wielofunkcyjna z tworzywa z wkładem filtracyjnym, kl. B 125 408 408 2000 - 96401

adapter połączeniowy typ 1, czerwony 73 46 64 0,1 96115

adapter połączeniowy typ 2, zielony 35 35 100 0,1 96110

geowłóknina PP grk 3 w metrach2 - - - 0,2 96130

studzienka dopływowa 
i rozdzielcza SUPER, 
3-częściowa

studzienka wielofunkcyjna 
z tworzywa
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GALABAU TIEFBAU
GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Stadion Narodowy, Warszawa 

podczas montażu DRAINFIX®TWIN

Stadion Narodowy, Warszawa 
ukończona inwestycja

Stadion Miejski, Poznań 

podczas montażu DRAINFIX®TWIN

Stadion Miejski, Poznań 
ukończona inwestycja

UBIQ 34, Poznań 

podczas montażu DRAINFIX®BLOC

UBIQ 34, Poznań
ukończona inwestycja
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Kanalizacja deszczowa 
Gryźliny

Hala przemysłowa
Lublin

Droga Krajowa 
Władysławowo

Skład budowlany
Mrągowo

Ul. Mogileńska,  
Poznań

Zakład Przerobu Stłuczki Szklanej, 
Piła
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HAURATON POLSKA SP. Z O.O.

UL. OSTROWSKA 398

61-312 POZNAŃ 

TEL. 61 66 25 444

hauraton@hauraton.com.pl

www.hauraton.com.pl


