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STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA DO SYSTEMU DRAINFIX®TWIN
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Budowanie wielofunkcyjnych układów rozsączania 
z dostępem do inspekcji.

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna



1

  studzienka wielofunkcyjna 
z polietylenu

2

  kanały DRAINFIX®TWIN 
z tworzywa PP o dużej 
pojemności magazynowa-
nia i rozsączania

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

3

 anawosots akwatsdan  

posadowienia systemu 

4

Istnieje możliwość zamon-
towania włazu żeliwnego 

5

 awowyłpod arur  

stosowania dopływu 

3

4

  pojemność wewnętrzna 
2 m3

  umożliwia dotarcie do kanałów 
rozsączania

  gwarantuje swobodną
inspekcję

  daje możliwość wprowadzenia 
kamer i systemów płuczących

  grubość ścianki 10 mm   zapewnia wysoką 
wytrzymałość studzienki

  gwaranuje stabilność
konstrukcji

  znaczniki podłączeń 
na czterech ścianach 
studzienki

  szybka instalacja

  tworzenie różnorodnych 
układów i wariantów połączeń: 
kątowych, przelotowych, 
krzyżowych

  konstrukcja wykonana  niska waga

  łatwy montaż

  przenoszenie bez konieczności 
użycia dźwigu

  odporność na korozję

CECHY KORZYŚCI



Zastosowanie
Studzienka DRAINFIX®TWIN jest uzupełnieniem systemu 

kanałów DRAINFIX®TWIN. System skutecznie gromadzi 

i rozsącza wodę opadową, a wprowadzenie studzienki 

umożliwia tworzenie rozbudowanych systemów zago-

spodarowania wód deszczowych. System stosowany jest 

publicznej. 

Studzienka DRAINFIX®TWIN standardowo stosowana jest 

jących i kręgów betonowych można ją wykorzystać do 

Opis
Studzienka wielofunkcyjna DRAINFIX®TWIN wykonana 

jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polietylenu 

Umożliwia ona tworzenie szeregu rozbudowanych 

systemów rozsączających z elementami retencji i sedy-

mentacji. Kompaktowe wymiary dają możliwość zinte-

growania studni w system rozsączający DRAINFIX®TWIN, 

umożliwiając tym samym zagospodarowanie mniejszej 

przestrzeni. Dzięki znacznikom ułatwiającym wycięcie 

odpowiedniego kształtu, połączenie systemu jest łatwe 

systemu gwarantują stabilność konstrukcji. Zastosowanie 

studzienki wielofunkcyjnej TWIN umożliwia bezproblemo-

we dotarcie do 100% przestrzeni magazynowania wody 

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

100% MOŻLIWOŚCI INSPEKCJI



Indywidualne wsparcie przy projektowaniu
Rozwiązywanie różnorodnych problemów w zakresie 

zagospodarowania wód opadowych wymaga szczegółowej 

wiedzy, wysokich kompetencji i dużego doświadczenia. 

Nasi pracownicy dysponują ugruntowaną wiedzą tech-

od momentu powstawania specyfi kacji projektowej do 

montażu.

Dobór elementów systemu
Funkcjonalność systemu zagospodarowania wód opa-

dowych zależy w znacznym stopniu od szeregu różno-

rodnych warunków, takich jak np.: miejscowe natężenie 

deszczu, współczynnik przesiąkliwości gruntu oraz oceny 

wielkości powierzchni obszaru. Żeby ułatwić podjęcie 

fachowej decyzji co do rodzaju, wielkości i sposobu 

montażu systemu DRAINFIX®TWIN wraz ze studzienkami, 

pracownicy Hauratona sporządzą niezbędne obliczenia 

dla konkretnego obiektu. Obliczenia przeprowadzane są 

w oparciu o specjalne arkusze kalkulacyjne. Pracownicy 

naszego działu technicznego potrzebują jedynie kilku nie-

zbędnych danych umożliwiających wykonanie obliczeń.

ZAPEWNIAMY WSPARCIE

PRZY PROJEKCIE
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DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna

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 żwirem i geowłókniną.

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 żwirem i geowłókniną.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA



Zbiornik rozsączający z kanałem sedymentacyjnym

i pomiarem poziomu osadu w kanale:

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

 ęjcazilangys i ainazcąszor umetsys ęlortnok ycąjaiwilżomu )4W( udaso kinjuzc onawotnomaz jewowyłpod induts w   •

w przypadku przepełnienia osadem;

•  obsypka żwirem i geowłókniną.

Zbiornik rozsączający z kanałem sedymentacyjnym i studnią na końcu:

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

 hcytrawaz hcyłats niseiwaz einadaiso ejupętsan myrótk w ,0/0 gąic o uicrapo w ynjycatnemydes dałku ynawodubzor  •

w ścieku; 

 erótk ,1/1 wógąic hcynzcob od ąwowelezrp eżkat a ,ązcdaso-ozcleizdzor ejcknuf ecąinłep NIWT einduts ugąic ucńok an  •

rozsączają oczyszczony ściek;

•  obsypka żwirem i geowłókniną.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA



Biedronka Zagórów.
Wraz z dynamicznym rozwojem sieci Biedronka i wielo-

ma inwestycjami tej fi rmy na terenie Polski, w styczniu 

2013 roku rozpoczęto budowę kolejnego sklepu sieci 

wano się na zastosowanie systemów zagospodarowania 

wody deszczowej fi rmy HAURATON. Ograniczenia nie 

pozwoliły na zrzut wody deszczowej bezpośrednio do 

kanalizacji, więc należało zagospodarować wodę bezpo-

średnio na terenie działki. Dodatkowo wymagana była 

konieczność posiadania pełnej możliwości czyszczenia 

i inspekcji całego systemu. W odpowiedzi na to zapo-

trzebowanie zastosowano m. in. system rozsączania 

wód opadowych DRAINFIX®TWIN wraz ze studzienką 

wielofunkcyjną, która jako jedyna na rynku pozwala 

miary studzienki pozwalają na swobodny dostęp osoby 

prac za pomocą np.: kamer wizyjnych. Na ten obiekt 

elementy rozsączające DRAINFIX®TWIN 1/1 utworzone 

w 8 ciągów, gdzie przy każdym zainstalowano po jednej 

montowanego systemu wyniosła 64 m3.

Przykładowe realizacje

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna



DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna, wyposażenie dodatkowe

GRUBOŚĆ ŚCIANKI – 10 MM

nadstawka 1000 mm

studzienka 
wielofunkcyjna

nadstawka 110 mm właz 

 Średnica
zew. mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

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

nadstawka 1000 mm* 840 1000 24,0 386011

nadstawka 110 mm* 840 110 10,0 386012

urządzenie alarmowe W4 - - - 134000

* Nie należy stosować obydwu elementów jednocześnie. 

FASERFIX®TI

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna

DRAINFIX®TWIN studzienka wielofunkcyjna

 
mm

Wysokość
mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

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

UWAGA! Ze względu na głębokość posadowienia studzienki prosimy zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe w postaci nadstawek.

Długość 
całk.
mm

1520

całk.
Szerokość

1520
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