
Szamba betonowe jednokomorowe: 

 
Szamba betonowe jednokomorowe znajdują zastosowanie w przypadku gdy opróżnianiem zbiornika ma zająć 

się tylko i wyłącznie wóz asenizacyjny. W zbiorniku 

jednokomorowym ścieki grube jak i woda wymieszane są razem. 

Wybierane przy pomocy szambiarki górnym otworem rewizyjnym 

lub za pomocą specjalnej instalacji do szybko-złączki w 

ogrodzeniu. Aby wiedzieć kiedy zbiornik jest już pełny możesz 

zamontować przewodowy czujnik napełnienia. Jeśli chcesz widzieć 

jaki wykop przygotować pod zbiornik przeczytaj tą instrukcję: Jaki 

wykop pod szambo.  

 

Pojemność Wymiary: długość/szerokość/wysokość Cena 

1m
3

 120cm/120cm/120cm z płytą górną 500zł 

2m
3

 120cm/240cm/120cm z płytą górną 800zł 

2m
3

 120cm/120cm/210cm z płytą górną 800zł 

3m
3

 172cm/172cm/160cm z płytą górną 1000zł 

4m
3

 200cm/240cm/110cm z płytą górną 1000zł 

5m
3

 200cm/240cm/145cm z płytą górną 1100zł 

6m
3

 200cm/240cm/160cm z płytą górną 1300zł 

7m
3

 200cm/240cm/195cm z płytą górną 1600zł 

7,5m
3

 200cm/240cm/205cm z płytą górną 1800zł 

8m
3

 240cm/300cm/150cm z płytą górną 1800zł 

9m
3

 240cm/300cm/160cm z płytą górną 2000zł 

10m
3

 240cm/300cm/185cm z płytą górną 2200zł 

10m
3

 240cm/350cm/155cm z płytą górną 2400zł 

11m
3

 240cm/300cm/195cm z płytą górną 2400zł 

12m
3

 240cm/350cm/185cm z płytą górną 2600zł 

13m
3

 240cm/350cm/200cm z płytą górną 3000zł 

 

Szamba betonowe dwukomorowe: 

Zbiorniki na szamba dwukomorowe wybierane są przez 

Klientów którzy chcą wybudować u siebie coś w 

rodzaju oczyszczalni ścieków. W tym przypadku ścieki 

wpadają do pierwszej komory, do drugiej komory za 

pomocą przelewu przelewa się w tym przypadku sama 

woda. Dosypując do szamba odpowiednie bakterie 

woda ta może się nadawać aby odprowadzić ją do 

instalacji drenażowej. Niektórzy stosując odpowiednie 

bakterie wylewają te ścieki po prostu na działkę - od 
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strony prawnej i moralnej takie rozwiązanie nie jest jednak wskazane. 

Pojemność Wymiary: długość/szerokość/wysokość Cena 

4m
3

 200cm/240cm/110cm z płytą górną 1200zł 

5m
3

 200cm/240cm/145cm z płytą górną 1300zł 

6m
3

 200cm/240cm/160cm z płytą górną 1500zł 

7m
3

 200cm/240cm/195cm z płytą górną 1800zł 

7,5m
3

 200cm/240cm/205cm z płytą górną 2000zł 

8m
3

 240cm/300cm/150cm z płytą górną 2000zł 

9m
3

 240cm/300cm/160cm z płytą górną 2200zł 

10m
3

 240cm/300cm/185cm z płytą górną 2400zł 

10m
3

 240cm/350cm/155cm z płytą górną 2600zł 

11m
3

 240cm/300cm/195cm z płytą górną 2600zł 

12m
3

 240cm/350cm/185cm z płytą górną 2800zł 

 

Szamba betonowe trzykomorowe: 

 

Mamy w ofercie również szamba betonowe 

trzykomorowe - w tym przypadku zasada działania jak i 

użytkowania szamba jest identyczna jak w przypadku 

zbiornika dwukomorowego, mamy tutaj po prostu 

dodatkową 3 komorę do dodatkowej filtracji ścieków 

przed ostatecznym wyjściem ze zbiornika. 

Oczyszczalnie przydomowe działają na podstawie 

zbiorników 3 komorowych, stąd zbiorniki takie są 

adoptowane na tego typu cele. 

Pojemność Wymiary: długość/szerokość/wysokość Cena 

10m
3

 240cm/300cm/185cm z płytą górną 2600zł 

12m
3

 240cm/350cm/185cm z płytą górną 3000zł 

 

Podane ceny są cenami netto, do cen należy również doliczyć koszty transportu, aby poznać cenę 

transportu zawsze możesz do nas zadzwonić zapytać, możesz również napisać email. 

 

Kontakt: 508 234 268 - 505 681 505 

Cennik pobrany ze strony www.betonex.pl 
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