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Skrzynka ch�onna

Skrzynki ch�onne REWATEC stanowi� m�dr� alternatyw� dla tra-

dycyjnych, �wirowych studni ch�onnych. Niewielka i lekka skrzynka 

ch�onna (waga tylko oko�o 7 kg) zast�puje ok. 1 tony �wiru. Du�� 

zalet� skrzynki jest przede wszystkim jej zdolno�� akumulacyj-

na, która wynosi a� 950 litrów na m3 skrzynki. W przypadku rowów 

�wirowych, ta zdolno�� wynosi tylko 150 � 300 litrów na m3. W rezul-

tacie, potrzeba znacznie mniej miejsca i nak�adu pracy przy robotach 

ziemnych, mniejsze s� równie� koszty instalacji. Skrzynki ch�onne 

REWATEC montuje si� szybko i sprawnie bez u�ycia specjalistycz-

nego sprz�tu. Mo�na je ��czy� ze sob� i w zale�no�ci od warunków 

lokalnych mo�na je ustawia� obok siebie lub jedna za drug�.

Skrzynka ch�onna REWATEC
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Nale!y pami"ta#:

�  Odleg�o�� od �ciany piwnicy/budynku powinna wynosi� 

przynajmniej 3 m, a od wód gruntowych nie mniej ni� 1 m

�  Konieczne jest dok�adne wyliczenie ilo�ci skrzynek na podstawie ATV 

�  Skrzynki w wersjach umo�liwiaj�cych ruch pieszy z obci��eniem do 

1,5 tony przy przekryciu warstw� gruntu 0,6 � 1 m. Wersje skrzynek 

umo�liwiaj�ce ruch ko�owy i ró�ne grubo�ci przekrycia gruntem 

dost�pne s� na zapytanie. 

Dane techniczne: Materia�: Polipropylen (PP). Obj�to�� ok. 

230 l. Wymiary (d�. x szer. x wys.): 1200 mm x 325 mm x 600 mm,

Ci��ar: ok.  7 kg. Pod��czenie DN 100

Dobór ilo$ci skrzynek

Wymagan� ilo�� oblicza si� na podstawie powierzchni zlewni, 

przepuszczalno�ci gruntu i szacowanego poziomu opadów. 

Dane w poni�szej tabeli mo�na potraktowa� jako przybli�one 

wskazówki wg DIN 1986 i  ATV-A138. Na Pa!stwa pro�b�, 

z przyjemno�ci� wyliczymy dok�adn� ilo�� skrzynek.

System studni ch�onnej

Rura wywiewna DN 100 

instalowana za ci�giem 

skrzynek

Zestaw rozs%czaj%cy Kod produktu

Skrzynka ch�onna o pojemno�ci ok.  230 l RWVS0230

Geow�óknina do skrzynki ch�onnej 230 l RWVS0001

Pakiet - skrzynki ch�onne wraz z geow�óknin� 
o pojemno�ci ok. 1850 l (8 skrzynek )

RWVS1850

Rura wywiewna DN 100 RWVS0003

Zalety skrzynki ch�onnej
� Niewielkie wymiary

� Niskie koszty instalacji

� Du�a obj�to�� 

�  W ka�dej skrzynce zainstalowana jest  rura drenarska

� Sprawdzone bezpiecze!stwo
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Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2

przepuszczalno$# w m/s 100 m2 200 m2 300 m2

1 · 10-3 Piasek 
gruboziarnisty

Liczba skrzynek 
ch�onnych

4 8 12

1 · 10-4 Piasek �redni 
/ drobny 

Liczba skrzynek 
ch�onnych

8 16 22

1 · 10-5 Piasek 
gliniasty

Liczba skrzynek 
ch�onnych

11 22 30

1 · 10-6 Glina 
piaszczysta

Liczba skrzynek 
ch�onnych

13 28 38


