A DLA PRZYSZŁOŚCI ROW
LA PRZYSZŁOŚCI ROZWIZĄ
RZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANI
ŁOŚCI ROZWIĄZANIA DLA
CI ROZWIĄZANIA DLA PRZY
ZWIĄZANIA DLA PRZYSZŁO
ZANIA DLA PRZYSZŁOŚCI R
A DLA PRZYSZŁOŚCI ROZW
LA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZ
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Poprawiamy jakość
życia ludziom
■■ Przyszłościowe rozwiązania
systemów kanalizacyjnych
■■ Rozwiązania dla przyszłych
pokoleń
■■ Bezpieczeństwo dla ludzi i
środowiska

Rozwiązania dla technologii otwartego wykopu oraz technologii bezwykopowych

Rury kielichowe

Rury przeciskowe

Kształtki

Studnie

Oferta Steinzeug-Keramo
Produkujemy oraz dostarczamy systemy rur kamionkowych. Nasze produkty składają się w 100% z naturalnych surowców: glina, szamot i woda. Uzupełnieniem
naszego asortymentu stanowi bogata oferta osprzętu.

Osprzęt
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SYSTEMY STEINZEUG-KERAMO
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Steinzeug-Keramo, przedsiębiorstwo spółki akcyjnej Wienerberger AG,
jest największym w Europie producentem systemów kamionkowych do
odprowadzania ścieków. W trzech lokalizacjach w Niemczech i Belgii produkujemy rury i kształtki kamionkowe najwyższej jakości – dla bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań.
Nasze produkty certyfikowane wg koncepcji Cradle-to-Cradle® spełniają
najwyższe wymagania odnośnie ochrony środowiska, zrównoważonego
rozwoju i długotrwałej eksploatacji:
Naturalne surowce oraz zaawansowane technologicznie zakłady
produkcyjne gwarantują najwyższą jakość.

..

.. Żywotność ponad 100 lat, w 100% możliwy recykling.
..Optymalizacja montażu dzięki zwiększeniu długości konstrukcyjnej rur
kamionkowych.
Kamionka to przyszłość.
Z tego względu nasze rozwiązania systemów kanalizacyjnych cieszą się
powodzeniem na całym świecie.
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Lokalizacje

Filie w

Bad
Schmiedeberg

Belgii, Francji, Niemczech,
Włoszech, Polsce

Hasselt

Osoby kontaktowe w

Frechen

Austrii, Czechach , Hiszpanii,
Holandii, Luksemburgu,
Portugalii, Rumunii, Szwajcarii

Europa

530

Pracownicy

wienerberger.de
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ROZWIĄZANIE DLA ŚRODOWISKA
PRZYSZŁOŚĆ ZNAMY OD 170 LAT
Produkty dla bezpiecznych i niezawodnych systemów
kanalizacyjnych stanowi podstawową ofertę Steinzeug-Keramo.

Konsekwencje industrializacji
W wyniku wzrostu stopnia zaludnienia, w początkowym
stadium uprzemysłowienia, około 170 lat temu pojawiła
się świadomość potrzeby budowy sieci kanalizacyjnych,
mających następujące cele:
1. Higiena
Szybkie odprowadzanie ścieków z miast
2. Rozbudowa
Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej
3. Czyszczenie
Ochrona wód poprzez całkowite odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni
4. Ochrona wód gruntowych
Ścieki w żadnym wypadku nie mogą przedostać się do
gruntu
Naszym zadaniem, jako producenta systemów kanalizacyjnych z kamionki, jest ciągła adaptacja naszej oferty do
dzisiejszych i przyszłych wymogów dotyczących montażu i eksploatacji sieci kanalizacyjnych.
Trwałość oraz jakość naszych produktów stanowi cel dla
naszego przedsiębiorstwa. Spełniamy wymogi normowe
jak i pozanormowe.

KAMIENIE MILOWE W
TECHNOLOGII PRODUKCJI

WYTRZYMAŁOŚĆ RUR
Poprzez zwiększenie wytrzymałości
rury kamionkowe są odporne
na obciążenia dynamiczne
oraz mogą być zabudowywane na
większych głębokościach.

Bad Schmiedeberg
Proces szybkiego wypalania
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Zmieniamy si. Zmieniamy nasze produkty.
Wciaz sie rozwijamy.

FABRYCZNY MONTAŻ USZCZELEK
Jako pierwszy producent wdrożyliśmy fabryczny
montaż naszych uszczelek- w formie opracowanej przez nas zintegrowanej uszczelki S. Wcześniej montaż uszczelek odbywał się na budowie.

RURY PRZECISKOWE DLA
TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH
Poprzez grubość ścianki do 100 mm i zwiększoną wytrzymałość na ściskanie od 100 do
200 N/mm wyznaczamy kierunek dla najwyższej jakości.

Frechen

Hasselt

Duże średnice/ Rury przeciskowe

Schächte/Kleinrohre/Mittelrohre
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WSZYSTKIE WYMAGANIA - SPEŁNIONE
KAMIONKA UZYSKUJE NAJWYŻSZE WARTOŚCI

ODPORNOŚĆ

EKOLOGIA

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 15 do 40 N/mm2
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych
Odporność na uderzenia Grubość ścianki do 10 cm

Glina, szamot i woda Naturalne surowce
Materiał pochodzący z recyklingu 40%

92 % | 70 %

78 % | 50 %

94 %

UTRZYMANIE/KONSERWACJA

92 %

glazurowana wewnętrzna ścianka rur kamionkowych gwarantuje zarówno efekt samooczyszczania
jak i wysoką odporność na płukanie pod wysokim
ciśnieniem.

73 % | 68 %

PAŃSTWA WYMAGANIA?
NASZ PLAC BUDOWY!
ŁATWOŚĆ MONTAŻU
• Dwie klasy wytrzymałości – w zależności od
warunków posadowienia
• w przypadku przeciążenia brak odkształceń
• Stabilność położenia i przekroju podczas
zagęszczaniu
• Optymalna długość konstrukcyjna dostosowana do
szerokości szalunków płytowych Odporne na wypór
• Łatwość obróbki (skracanie/nawiercanie)

64 %

66 % | 75 %

97 %

OBJAŚNIENIE
%
%

Materiał Kamionka

%

Średnia wartość wszystkich
materiałów elastycznych
(PE/PP, PVC, GFK, odlew)

Średnia wartość wszystkich
materiałów sztywnych (kamionka,
beton, beton z wkładką)
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MOŻLIWOŚĆ RENOWACJI

90 %

Możliwość zastosowania technologii renowacji
takich jak wiercenie, frezowanie, szpachlowanie,
zastosowanie linerów. Możliwość wykonania
późniejszych przyłączy.

80 % | 59 %

80% | 59%

HIGIENA

95 %

Gładkość hydrauliczna – gwarantuje proces samooczyszczania, wodoszczelność połączeń do 2,4
bar, dopuszczenie do stosowania na terenach ujęć
podwodnych.

74 % | 77 %
WYTRZYMAŁOŚĆ

96 %

odporność na korozję tak
Odporność chemiczna pH 0 do 14
Mrozoodporność tak
Odporność biologiczna tak
Odporność na działanie ozonu tak
Szczelność do 2,4 bar
Wytrzymałość na działanie korzeni tak
Odporność na płukanie pod wysokim ciśnieniem
do 280 bar

73 % | 70 %
BEZPIECZEŃSTWO

96 %

Twardość (wg Mohsa) ~ 7
Grubość ścianki do 10 cm
Odporność na odkształcenia oraz zmianę
położenia, odporne na wypór

73 % | 71 %
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PRODUKCJA W POZYCJI PIONOWEJ
SPRAWDZONA I RÓŻNORODNA

1. Przygotowanie surowców

2. Formowanie

3. Suszenie

Rury kamionkowe o długości konstrukcyjnej od 1 m do 2,5 m produkowane
są tradycyjnie w pozycji pionowej. Rura kamionkowa jako produkt ceramiczny produkowana jest w kilku etapach: przygotowanie surowców, formowanie, suszenie, glazurowanie, wypalanie i obróbka końcowa.
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4. Glazurowanie

5. Wypalanie

7. Kontrola

8. Pakietowanie

6. szczelkowanie

Glina
+ szamot
+ woda
+ ogień
100 % kamionki

Technologia i know-how umożliwiają obecnie produkcję rur ceramicznych
o średnicy wewnętrznej do 1200 mm. Oprócz rur kielichowych rury przeciskowe wciąż zyskują na znaczeniu. Są one stosowane zarówno na terenach
miejskich jak i wiejskich, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu
komunikacyjnym.
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PRODUKCJA W POZYCJI POZIOMEJ
SZYBKO I ENERGOOSZCZĘDNIE

1. Przygotowanie surowca

3. Suszenie

2. Formowanie

4. Glazurowanie

5. Wypalanie
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6. Uszczelkowanie

7. Kontrola

8. Pakietowanie

Charakterystyczne dla zaawansowanej poziomej technologii produkcji jest
znacznie krótsze czasy produkcji, wynoszący zaledwie 22 godziny, który
osiągamy poprzez skrócenie procesu suszenia oraz zoptymalizowany proces wypalania.
Celem przyspieszenia procesu wypalania należy zadbać o zoptymalizowane
doprowadzanie i odprowadzanie ciepła.
Nasza nowoczesna technologia produkcji rur o średnicach DN 200 i DN 250
umożliwia wytwarzanie rur o długości konstrukcyjnej 2,50 m.
Rury są przy tym suszone i wypalane w pozycji poziomej. Po
procesie wypalania następuje proces uszczelkowania.

W naszej produkcji wykorzystujemy do 40%
materiały ceramiczne pochodzące z recyklingu.
W ten sposób wnosimy nasz wkład w ochronę ś
rodowiska oraz zasobów naturalnych.
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PRODUKCJA STUDNI
ODPORNE NA KOROZJĘ I SZCZELNE

1. Przycinanie

2. Nawiercanie

3. Frezowanie

4. Wykonanie uszczelnienia

5. Montaż podstawy

6. Wykonanie przyłączy
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Wykonanie stopy studni

7. Wypełnienie betonem

8. Kontrola końcowa

Ścieki są dziś znacznie bardziej agresywne aniżeli jeszcze kilka lat temu. Niezawodne systemy kanalizacyjne
wymagają zatem najwyższej odporności na korozję i całkowitej szczelności.
Jako uzupełnienie systemu rur i kształtek, studnie kamionkowe wykorzystywane są do wentylacji i odpowietrzania kanałów, używane do konserwacji oraz czyszczenia.

Nasze studnie

..są monolityczne do wysokości transportowej i
posiadają elementy nasadne ze zintegrowanym uszczelkami.
możliwość zabudowy do 8 metrów głębokości
odporne na obciążenia dynamiczne

..
..
..dzięki wysokiej sztywności wykazują wysoką

odporność na odkształcenia
Każde przyłącze jest w pełni zintegrowane ze ścianą
studni. Kielichy ani inne elementy nie wystają na
zewnątrz – wszystko jest zlicowane w z zewnętrzną
ścianką studni.

..

SPECJALNE KSZTAŁTKI

Wykonujemy pod potrzeb
klienta – równieżdla
specjalnych zastosowa!
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PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE
OD POCZĄTKU DO KOŃCA TRWANIA INWESTYCJI

Wsparcie techniczne osobiste oraz
on-line, na wszystkich etapach
realizacji inwestycji.

Ciągle tworzymy innowacyjne, pionierskie rozwiązania oparte na praktyce.
Wykraczamy przy tym poza horyzonty i wykorzystujemy synergię w budownictwie podziemnym.
Wyznaczamy tematy konferencji, sympozjów, wykładów i seminariów oraz
budujemy sieci i platformy. Podtrzymujemy przy tym bliskie, osobiste kontakty z klientami.
Jesteśmy Inżynierami branży sanitarnej
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Na etapie projektowania sieci kanalizacyjnych stawiamy na rozwiązania o
najwyższej trwałości, trwałość rozwiązań technicznych stanowi czynnik cenotwórczy dla późniejszych etapów eksploatacji. Rozwiązania techniczne
wysokiej trwałości generują oszczędności w zakresie kosztów utrzymania
sieci.
Systemy kanalizacyjne z kamionki stanowią niezwykle trwałe oraz ekonomiczne rozwiązania do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto są
materiałem podlegającym w 100% recyklingu.

INFOPOOL

Dalsze informacje na temat naszych
produktów, raporty z realizowanych inwestycji oraz naszą platformę infopool
znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.steinzeug-keramo.com

Oferta serwisowa
■■ lokalne doradztwo techniczne
■■ szkolenia na budowach
■■ Serwis internetowy
■■ Infopool (doradztwo internetowe
z przydatnymi narzędziami)
■■ Formularz do pobrania

16

METODA OTWARTEGO WYKOPU
PŁYNNA REALIZACJA INWESTYCJIWSZYSTKO JEST KWESTIĄ DO UZGODNIENIA

INFOPOOL

INFOPOOL

KALKULATOR
OBLICZEŃ
HYDRAULIKI

Możliwości zastosowania

..Uzbrojenie nowych terenów
..Odnowienie istniejących sieci
..Przyłącza domowe

KALKULATOR
WYPORU ORAZ
PROGRAM
DOBORU STUDNI

17

INFOPOOL

Infopool zawiera osiem modułów obliczeniowych, ok.
800 rysunków CAD naszego
asortymentu oraz dokumenty dot. naszych rur, studni
i osprzętu. Ponadto znajdą
Państwo informacje na temat
profesjonalnego wykonania
przewodów kanalizacyjnych
przy użyciu systemów rur kamionkowych.
Dostęp za pośrednictwem
naszej strony internetowej:
www.steinzeug-keramo.com.
Po prostu kliknij na ikonę
Infopool.

INFOPOOL

KALKULATOR
MANSZET

INFOPOOL

INFOPOOL

KALKULATOR
STATYKI

KALKULATOR
RENTOWNOŚCI
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TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA
NIEZAUWAŻALNA, NIE ZAKŁÓCAJĄCA I CHRONIĄCA
ŚRODOWISKO
Technologie bezwykopowe oferują wiele korzyści pod względem ekonomicznym, ekologicznym oraz
społecznym – od ponad 30 lat.

Możliwości zastosowania

..Uzbrojenie nowych terenów budowlanych
..Odnowienie istniejących sieci
..Przyłącza domowe
..Przejścia pod drogami / autostradami | obiektami kolejowymi | akwenami
..Przejścia pod zabytkami architektonicznymi | budynkami
..Przejścia na terenie obszarów ujęć podziemnych

Ochrona
powierzchni

Ochrona
pracowników

..Minimalna ingerencja w nawierzchnię
..Przyjazny dla środowiska, ochrona flory i fauny

..Bardzo wysokie bezpieczeństwo
pracy
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najwyższa
trwałość

Krótki czas
realizacji inwestycji

..Wysoka jakość produktów oraz

..Bez narażania infrastruktury technicznej
..Przyjazne dla mieszkańców: Bez

wykonawstwa technologii bezwykopowych gwarantuje bezpieczną
eksploatację sieci kanalizacyjnych
Brak zjawiska osiadania gruntu.

..

zakłócania codziennego życia, np. ulic
handlowych lub dróg komunikacyjnych;
brak obciążenia hałasem

INFOPOOL

KALKULATOR
STATYKI

Ochrona wód
gruntowych

Pozytywny
bilans energetyczny

..Ochrona wód gruntowych
..Brak konieczności obniżania

..Mniejsza ilość urządzeń budowla-

poziomu wód gruntowych

nych i transportowych

..Krótsze drogi przewozu
..Znaczne zmniejszenie emisji CO

2

drobnego pyłu

i
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JAKOŚĆ
CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Wymogi dotyczące parametrów technicznych rur kamionkowych zostały określone w normie EN 295. Do tego dochodzą krajowe dodatkowe wymagania odnośnie zapewnienia
jakości i samego produktu. Dowodem naszej jakości są badania i działania w oparciu o
system zapewnienia jakości ISO 9001. Do tego dochodzi zapewnienie jakości za pomocą
wewnętrznej oraz zewnętrznej kontroli jakości oraz posiadanie indywidualnych dopuszczeni do szczególnych zastosowań naszych produktów.

Kontrola jakości
Zanim rury opuszczą fabrykę, są
szczegółowo testowane i sprawdzane. Oprócz naszych własnych badań
stawiamy na zapewnienie jakości
poprzez wewnętrzne i zewnętrzne
instytuty badawcze. Dzięki certyfikacji tego systemu ustalamy wzorce od
wielu lat.

Nasze rury są dopuszczone na kolei, ponieważ wytrzymują obciążenia ponad 100 milionów przejazdów osi pociągu ICE.
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CRADLE TO CRADLE®
REWOLUCYJNY SYSTEM

Cykl produktu z przyszłością – myśl, która towarzyszy nam od początku
produkcji naszych produktów. Firma Steinzeug Keramo stała się pionierem w
branży wodno-kanalizacyjnej, otrzymując certyfikat Cradle to Cradle®.
Cradle to Cradle® oznacza „Od kołyski do kołyski“. Oznacza to koniec
myślenia o produkcie od momentu jego powstania do jego końca („od kołyski
do grobu“), lecz o produkcie będącym w obiegu gospodarki pętli zamkniętej.

Jaka jest zasadnicza różnica?
Nowa droga przebiega w kręgu: W przypadku konwencjonalnego procesu
produkcji materiały kończą zwykle „w grobie“, czyli: na składowisku lub w
spalarni śmieci. W przypadku Cradle to Cradle® produkty oraz ich składniki
znajdują się w ciągłym obiegu materiałów. Cradle to Cradle® to więcej niż recykling: każdy materiał jest z góry przewidziany jako surowiec dla następnego
materiału.
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CYKL ŚRODOWISKOWY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAKTYCE

Stosujemy te zasady nie od czasu certyfikacji Cradle-to-Cradle®, lecz od samego
początku produkcji rur i kształtek.

8
7

Recykling
Produkty ceramiczne są w 100 %
odnawialne i wracają do procesu
produkcyjnego w postaci szamotu.

Eksploatacja
Długotrwała eksploatacja: oszczędność
kosztów dzięki zmniejszonym nakładom
na konserwacje i utrzymanie przy długim
okresie użytkowania.

6

Wykonawstwo
Systemy rur kamionkowych dla metod otwartego wykopu
oraz metod bezwykopowych.

5

Logistyka
Optymalizacja logistyki, zgodna z zasadami ochrony
środowiska. Elastycznie i na czas – bezpośrednie
dostawy na plac budowy oraz punktów sprzedaży
naszych partnerów handlowych.
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1

Pozyskiwanie surowców
Wyrobiska gliny w rodzimych regionach: przyjazne dla środowiska
pozyskiwanie surowców naturalnych z
bezpośrednią rekultywacją.

2
3
4

Transport surowców
Chroniący zasoby z niską emisja CO2:
Optymalizacja transportu surowców do zakładów
produkcyjnych.

Surowiec
Glina, szamot i woda: wyłącznie naturalne
surowce.

Proces produkcyjny
W całym procesie produkcyjnym uwzględniane
są wszystkie zasady Cradle-to-Cradle®.
Optymalizacja zużycia energii (instalacja do
spalania biomasy, wymienniki ciepła, ekologiczna
energia elektryczna).
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Z EUROPY – DLA EUROPY
JESTEŚMY EUROPEJSKIM PRODUCENTEM

Jakość i bezpieczeństwo
Pracujemy w Europie dla Europy. Jako europejski producent wzmacniamy europejską gospodarkę, zabezpieczamy regionalne miejsca pracy, aktywnie chronimy środowisko i gwarantujemy
naszym klientom produkty o niezawodnej jakości. W szczególności oznacza to:

Materiał

Woda

..Każdy element jest sprawdzany. Znamy dokładny

..Racjonalna gospodarka wodna, realizowana zgodnie

skład naszych produktów, ich trwałość i
oddziaływanie na środowisko. Nasze materiały są
nieszkodliwe dla środowiska.

Produkty ceramiczne s w 100 %
odnawialne i wracaj do procesu
produkcyjnego w postaci szamotu.

z zasadami Cradle-to-Cradle®. Nasze zakłady produkcyjne znajdują się wyłącznie w obszarach, gdzie nie
występuje deficyt wody czystej.
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Jako producent UE jesteśmy zobowiązani m.in do
udziału w programie ETS
- wspólnotowym rynku
uprawnień do emisji CO 2.

Energia

..Ciągle optymalizujemy zużycie energii poprzez:
technologię szybkiego wypalania, odzyskiwanie ciepła
poprzez dodatkowo zainstalowane wymiennika ciepła,
wykorzystaniu energii z regionalnych biogazowni
oraz zastosowanie ekologicznej energii elektrycznej
pozyskiwanej do 100% z odnawialnych źródeł energii
– każdy proces jest potwierdzony certyfikatem.

Recykling

Społeczna odpowiedzialność

..Wszystkie produkowane przez nas rury nadają się do

..Naszych pracowników postrzegamy jako odpowied-

recyklingu, mogą również jednak pozostać w ziemi.
Zrównoważony rozwój to dla nas odpowiedzialność
za kolejne pokolenia.

zialnych ludzi, których wspieramy w ich roli ze wszystkich sił. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pracy,
równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
dokształcanie i ścieżkę kariery.
Pełne szacunku, uczciwe postępowanie jest równie
oczywiste w kontaktach z dostawcami i klientami jak i
wewnątrz przedsiębiorstwa.

..
Przeczytajcie Państwo informacje dot.
Raportu o Zrównoważonym Rozwoju
spółki Wienerberger.
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NIE JESTEŚMY PERFEKCYJNI
ALE PRACUJEMY NAD TYM KAŻDEGO DNIA

To prawda, nasze produkty są drogie. Z pozoru.

“Kamionka
jest droga.”

Średnio koszt materiałów w stosunku do całkowitych kosztów budowy wynosi mniej niż 10%, tzn. 90% kosztów jest niezależnych od materiału. Różnica w cenie rozkłada się ponadto na wyjątkowo długą żywotność wynoszącą
150 lat i więcej.
Na przykład nad Morzem Północnym wymieniono rury kamionkowe, ponieważ ich nominalne średnice były zbyt małe. Rury były całkowicie nienaruszone – a pochodziły z roku 1895. Podobnie stare i nienaruszone rury odkryliśmy
na jednym z miejskich placów budowy. Kto stawia na kamionkę, ma spokój
przez długi czas.
Kto zbyt dużo oszczędza na materiałach, nie oszczędza wiele. Ryzykuje bowiem kosztami renowacji. W szczególności w przypadku środków publicznych należy zwracać uwagę na długotrwałą eksploatację, gdyż jeden projekt
budowlany nie może być wielokrotnie dofinansowywany.

Przede wszystkim jednak kamionka jest przyjazna
w eksploatacji.
Wytrzymałość kamionki na poziomie 94% w odniesieniu
do materiałów elastycznych, przewyższa materiały elastyczne pod względem trwałości. Trwałość materiału i
grubość ścianki są decydujące bardziej niż kiedykolwiek.
Ale nie tylko to – nasze rury wyróżniają się na etapie eksploatacji poprzez odporność na płukanie pod wysokim
ciśnieniem wynoszącym 280 bar oraz odpornością na
ścieranie ≤ 0,25 mm.
Prawidłowy montaż rur kamionkowych gwarantuje długowieczną spokojną eksploatację.

“Rury kamionkowe są
delikatne i już nie na
czasie.”
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“Rury są ciężkie
i nieporęczne.”
Ciężar ma zalety.
Oczywiście rury są ciężkie. I nie można ich układać ręcznie. Ale za pomocą
koparki już tak. Koparki są na każdym placu budowy i ciężar rur nie stanowi
dla nich problemu.
Dla kanałów ciężar oznacza jednak wiele zalet. Rura leży pewnie w ziemi.
Podczas zagęszczania oraz zasypywania wykopów, rury kamionkowe nie
zmieniają swojego położenia oraz kształtu.
Długość konstrukcyjna naszych rur dostosowana jest do szerokości szalunków płytowych. Ponieważ instalacja wymaga pewnej wiedzy specjalistycznej,
oferujemy pomoc i doradztwo bezpośrednio na placu budowy jak również
liczne, cieszące się powodzeniem szkolenia.

“Rury kamionkowe
powodowały w przeszłoś
ci wiele szkód.”
Materiał jest doskonały. My ulepszamy system.
Szkody z przeszłości należy tłumaczyć niewłaściwym montażem i zmęczeniem materiału ówczesnych uszczelnień. Z tego względu konsekwentnie się
rozwijamy: Nasze aktywne wsparcie na etapie wykonawstwa, cieszy się wielkim zainteresowaniem.
Dziś produkujemy nową generację rur kamionkowych o dłuższej długości
konstrukcyjnej oraz ze zintegrowanymi uszczelkami.
Również zmiana nośności zapewnia maksymalne bezpieczeństwo montażu
i eksploatacji.
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Höchster Standard für Ökoeﬀektivität. Weltweit einzigartig: Cradle-to-Cradle -Druckprodukte innovated by gugler.at. Papier und Druckfarben sind für den biologischen Kreislauf optimiert.

KLIMANEUTRALE STEINZEUGROHRE.
TECHNOLOGIE FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN.

®

Prawa autorskie 2018: Steinzeug-Keramo GmbH | Steinzeug-Keramo N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, także częściowo, tylko za pisemnym zezwoleniem.

Wszystkie broszury do
pobrania tutaj:

100 PROZENT NATUR. NULL MÜLL.
CRADLE TO CRADLE® – PRODUKTKREISLAUF MIT ZUKUNFT.

ROHRE DN 1000 BIS DN 1200
FÜR DEN OFFENEN EINBAU

STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o.
41-940 Piekary Śląskie | ul. K. Miarki 20

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt
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Telefon
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Telefon
Faks

+48 32 76 744-12 /-13
+48 32 76 744-14

E-mail keramopl@steinzeug-keramo.com
Internet www.steinzeug-keramo.com

+49 2234 507-0
+49 2234 507-207

E-Mail info@steinzeug-keramo.com
Internet www.steinzeug-keramo.com

+32 11 21 02 32
+32 11 21 09 44

E-Mail info@steinzeug-keramo.com
Internet www.steinzeug-keramo.com

