
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgroma-
dzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 2020–2024. Koszty kwalifikowane: zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji/
zbiornika retencyjnego nadziemnego lub podziemnego. Dofinansowanie następuje w formie dotacji z tym, że nie dotyczy więcej niż 80% kosztów kwalifikowa-
nych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

#MojaWoda

5000zł

do
Dopłaty do 
zbiornika 
w programie

Zabezpiecz się na czas suszy wspólnie z firmą Bruk-Bet i zgro-
madź darmową wodę deszczową do podlewania roślinności 
w Twoim ogrodzie. Skorzystaj ze wsparcia finansowego na 
zakup zbiornika z instalacją w ramach programu „Moja Woda”. 

więcej informacji:
www.bruk-bet.pl/aktualnosci/moja-woda-bruk-bet

www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

ZAPYTAJ O OFERTĘ

naszych Dystrybutorów



32-742 Bochnia
ul. Partyzantów 21

33-102 Tarnów
ul. Mroźna 18 

96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 18A

ZAKŁADY 
PRODUKCYJNE:

e-mail:
dok@intrac.com.pl

infolinia:
tel. +48 14 689 29 50

BRUK-BET Sp. z o.o. 
Nieciecza 199, 33-240 Żabno

zbiornik żelbetowy

płyta wierzchnia

kominek o wysokości 50 cm

wieko betonowe lub wieko żeliwne
(dodatkowo płatne 150zł netto)

pełna dokumentacja wraz z gwarancją

możliwość dostawy do klienta z rozładunkiem
(kalkulacja indywidualna)

szybki i prosty montaż - instalacja szamba wymaga jednego 
dnia roboczego oraz odpowiedniego wykopu 

atrakcyjna cena oraz brak skomplikowanych formalności 
związanych z instalacją zbiornika na posesji

solidność prefabrykatów pozwalają na wieloletnie użytkowanie

zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i chroni przed 
oddziaływaniem wód gruntowych

Produkt dostępny w Zakładzie Produkcyjnym w Bochni.

Zawartość zestawu: Zawartość zestawu:

zbiornik żelbetowy

płyta wierzchnia

pokrywa o wysokości 20cm

wieko betonowe

pełna dokumentacja wraz z gwarancją

możliwość dostawy do klienta z rozładunkiem
(kalkulacja indywidualna)

4,6 m38,2 m3

2,5 m3

3,0 m35,2 m3

ZBIORNIKI NA WODĘ

ZALETY

Objętość
[m3]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość 
[mm]

Waga 
[kg]

8,2 2800 2200 1380 7000

5,2 1800 2200 1380 5000

Objętość 
[m3]

Średnica okręgu 
wew.  [mm]

Wysokość
 [mm]

Wysokość od 
podstawy [mm]

Waga 
[kg]

4,6 2000 1650 1500 7000

3,0 2000 1150 1000 5700

2,5 1500 1650 1500 4600

EcoTank EcoRoundTank

Produkt dostępny w Zakładach Produkcyjnych w Tarnowie i w Skierniewicach.

PRODUKT
DOSTĘPNY

OD RĘKI

PRODUKT
DOSTĘPNY

OD RĘKI

Objętość:Objętość:


