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KLASA  A

KLASA  C

KLASA  B

KLASA  D

Nowe pokrywy dla klas C, D

System odwodnień liniowych Uranos dzielimy na:
 trzy typy w czterech klasach wytrzymałości:

Korytka typu ciężkiego najlepszym rozwiązaniem
do przenoszenia dużych obciążeń

H*- wysokość wpustu 
(zgodna z wysokością 
montowanego korytka)

H- wysokość korytka

S- szerokość korytka

L - długość korytka

L  typ lekki – kanały wykonane z betonu wibropraso-
wanego lub w technologii SCC. Szerokość kanałów 14 
wysokość: 8, 12, 14, 17 cm

W   typ wzmocniony – kanały wykonane z betonu w 
technologii SCC z listwą wzmacniającą podparcie pokrywy, 
wykonaną z podwójnie złożonej blachy ocynkowanej 0,75 
mm. Szerokość kanałów 14, wysokość 16 cm

C   typ ciężki – kanały wykonane z betonu wibroprasowa-
nego z listwą wzmacniającą podparcie pokrywy wykonaną 
z blachy ocynkowanej 4 mm. Szerokość kanałów 25, 
wysokość 25 cm 

system   liniowychodwodnień

typy  korytek:

typ lekki typ  wzmocniony typ ciężki

  Nasze systemy odwodnień wyróżnia:

- szeroki, zróżnicowany asortyment

- wysokiej jakości beton - powyżej wymaganej klasy C35/45

- zbrojenie 

- wysoka trwałość i wytrzymałość elementów na ściskanie 

- pokrywy z blachy ocynkowanej lub żeliwne, o minimalnych ugięciach  

  i odkształceniach trwałych

- proste połączenie systemu z publiczną siecią kanalizacyjną

- łatwe zachowanie drożności

- zabezpieczenie pokrywy przed kradzieżą

- powtarzalność produkcji poparta 20-letnim doświadczeniem

L W C



W dzisiejszych czasach chcemy, aby nasze otoczenie było czyste, zadbane 
i bezpieczne. System odwodnień liniowych Uranos zapewnia te warunki.  
Nasze systemy odwadniania nawierzchni gwarantują prawidłowe odprowadzanie 
wody chroniąc przed jej niepożądanym działaniem. 
System odwodnień liniowych zaprojektowany został tak, aby stanowił integralny, 
funkcjonalny i estetyczny element otaczającej nas przestrzeni. Odwodnienia liniowe 
produkowane przez naszą firmę są stosowane do odprowadzenia wody  zarówno 
z dużych powierzchni, jak i terenów przydomowych. Prawidłowo zaprojektowane 
i zabudowane odwodnienie liniowe sprawia, że wody opadowe przestają być 
problemem. 
W naszej ofercie znajdują się systemy odwodnień liniowych o różnych klasach 
wytrzymałości na nacisk od klasy A 15 kN do klasy D 400 kN. Umożliwia to dobór 
odpowiednich odwodnień do miejsca ich zabudowy, mając na uwadze różne masy 
pojazdów oraz różne natężenie ruchu. Ze względu na różnice w konstrukcji i wielkości 
kanałów wyróżniamy trzy typy produkowanych przez nas odwodnień liniowych: typ 
lekki, wzmocniony i ciężki. Każdy typ oraz klasa korytek posiada przystosowane 
osadniki (studzienki), dzięki którym łatwiejsze staje się utrzymanie czystości  
i drożności kanałów odwadniających. Produkowane przez nas kanały są wykonane 
z betonu  klasy C35/45 w technologii betonu SCC lub betonu wibroprasowanego. 
Wszystkie kanały są dodatkowo wzmocnione dwoma prętami  zbrojeniowymi. 
W zależności od klasy wytrzymałości, pokrywy korytek odwadniających wykonane 
są z: blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego. 
Przykręcane pokrywy gwarantują stabilność oraz trwałość połączenia.

Wszystkie  parametry i cechy korytek projektowane są zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/A1:2007. Testowane są w kontroli bieżącej 
zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane 
badaniom typu w jednostkach akredytowanych i notyfikowanych. 

 O D WODNIENIA LINIOWE  

KATALOG PRODUKTÓW

System odwodnień liniowych URANOS

KLASA  A

KLASA  C

KLASA  B

KLASA  D

Powierzchnie komunikacyjne 
dla pieszych i rowerzystów

Chodniki i miejsca ruchu pieszych, parkingi 
lub zatoki dla samochodów osobowych

Obszary w rejonie ścieków przykrawężnikowych
 ulic, chodników i poboczy dróg

Jezdnie ulic, ciągi piesze, obszary parkingów
i podobne powierzchnie komunikacyjne 

(np. parkingi przy autostradach)

KLASA  A

KLASA  C

KLASA  B

KLASA  D

®

Dwudziestoletnie 
doświadczenie w 
produkcji elementów
betonowych 
i stalowych, 
poparte badaniami, 
innowacyjną  
technologią oraz 
znajomością rynku
i potrzeb Klientów.

KLASA  A

KLASA  C

KLASA  B

KLASA  D

Powierzchnie komunikacyjne 
dla pieszych i rowerzystów

Chodniki i miejsca ruchu pieszych, parkingi 
lub zatoki dla samochodów osobowych

Obszary w rejonie ścieków przykrawężnikowych
 ulic, chodników i poboczy dróg

Jezdnie ulic, ciągi piesze, obszary parkingów
i podobne powierzchnie komunikacyjne 

(np. parkingi przy autostradach)

Dwudziestoletnie 
doświadczenie w 
produkcji elementów
betonowych 
i stalowych, 
poparte badaniami, 
innowacyjną  
technologią oraz 
znajomością rynku
i potrzeb Klientów.
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W dzisiejszych czasach chcemy, aby nasze otoczenie było czyste, zadbane 
i bezpieczne. System odwodnień liniowych Uranos zapewnia te warunki.  
Nasze systemy odwadniania nawierzchni gwarantują prawidłowe odprowadzanie 
wody chroniąc przed jej niepożądanym działaniem. 
System odwodnień liniowych zaprojektowany został tak, aby stanowił integralny, 
funkcjonalny i estetyczny element otaczającej nas przestrzeni. Odwodnienia liniowe 
produkowane przez naszą firmę są stosowane do odprowadzenia wody  zarówno 
z dużych powierzchni, jak i terenów przydomowych. Prawidłowo zaprojektowane 
i zabudowane odwodnienie liniowe sprawia, że wody opadowe przestają być 
problemem. 
W naszej ofercie znajdują się systemy odwodnień liniowych o różnych klasach 
wytrzymałości na nacisk od klasy A 15 kN do klasy D 400 kN. Umożliwia to dobór 
odpowiednich odwodnień do miejsca ich zabudowy, mając na uwadze różne masy 
pojazdów oraz różne natężenie ruchu. Ze względu na różnice w konstrukcji i wielkości 
kanałów wyróżniamy trzy typy produkowanych przez nas odwodnień liniowych: typ 
lekki, wzmocniony i ciężki. Każdy typ oraz klasa korytek posiada przystosowane 
osadniki (studzienki), dzięki którym łatwiejsze staje się utrzymanie czystości  
i drożności kanałów odwadniających. Produkowane przez nas kanały są wykonane 
z betonu  klasy C35/45 w technologii betonu SCC lub betonu wibroprasowanego. 
Wszystkie kanały są dodatkowo wzmocnione dwoma prętami  zbrojeniowymi. 
W zależności od klasy wytrzymałości, pokrywy korytek odwadniających wykonane 
są z: blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego. 
Przykręcane pokrywy gwarantują stabilność oraz trwałość połączenia.

Wszystkie  parametry i cechy korytek projektowane są zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/A1:2007. Testowane są w kontroli bieżącej 
zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane 
badaniom typu w jednostkach akredytowanych i notyfikowanych. 
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Klasa A

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem 
w dnie kanału (1% spadku);  
w trzech wysokościach występują po trzy korytka, 
umożliwia to zabudowę jednego ciągu 9 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 09 (najgłębsze)

studzienki występują w dwóch rodzajach duża i mała, 
posiadają osadnik oraz otwór Ø 11 cm w bocznej 
ściance, umożliwiający wykonanie odpływu.

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„100/ Ø” korytka z odpływem Ø 11 cm w dnie kanału
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S / H* waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S / H* waga pal/szt.

1.128 8/14/100 19 35

1.101 12/14/100 21 35

1.102 14/14/100 22 35

1.103 17/14/100 25 35

1.130 8/14/100/ Ø11 19 wz

1.125 12/14/100/ Ø11 21 wz

1.126 14/14/100/ Ø11 22 wz

1.127 17/14/100/ Ø11 25 wz

1.129 8/14/50 10 wz

1.104 12/14/50 10 wz

1.105 14/14/50 11 wz

1.106 17/14/50  12 wz

1.114... 12-14-17/14/100 ~25 wz

1.132 32/38,5/14/8 20 wz

1.107 32/38,5/14/12 19 wz

1.108 32/38,5/14/14 18 wz

1.109 32/38,5/14/17 17 wz

1.133 40/57/14/8 41 wz

1.110 40/57/14/12 40 wz

1.111 40/57/14/14 39 wz

1.112 40/57/14/17 38 wz

korytka spadkowe kl. A 15

studzienki małe kl. A 15

studzienki duże kl. A 15

korytka odwadniające kl. A 15

X

X

X

X

X

X
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Klasa A 15 typ lekki - wykonane są z betonu wibroprasowanego. 
Pokrywa wykonana jest z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, przykręcana do 
korytka za pomocą uchwytu i śruby. Korytka z dnem prostym montujemy przy 
naturalnym spadku terenu. Wykorzystując korytka o różnych wysokościach (80, 
120, 140, 170 mm) uzyskujemy układ kaskadowy. Kolejnym rozwiązaniem jest 
zabudowa korytek spadkowych (9 m). Ciąg korytek spadkowych można  wydłużyć 
do 18 m poprzez podłączenie kolejnego ciągu z drugiej strony studzienki lub ułożyć 
go rozbieżnie do dwóch studzienek na końcach cieku. W celu odprowadzenia wody 
z korytek do kanalizacji stosuje się studzienki lub korytka z odpływem, do których 
przyłącza się typowe rury kanalizacyjne PCV Ø 110 mm. 
Typowe zastosowanie korytek tej klasy to prywatne posesje, ciągi piesze, drogi 
rowerowe oraz powierzchnie, na których nie występuje ruch samochodowy. 
Elementy uzupełniające: studzienki, zaślepki.

korytko - beton SCC, pokrywa z blachy ocynkowanej klasy A 15kN 

klasa A typ lekki
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Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 klasa A , 15 kN (1,5 t)  typ lekki

typ lekki, 15 kN (1,5 t)

typ lekki - szerokość 14 cm

KLASA   A

H*- wysokość
 wpustu (dostosowana 
do wysokości korytka)

1.126

1.107

1.110
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Klasa B

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem 
w dnie kanału (1% spadku);  
w trzech wysokościach występują po trzy korytka, 
umożliwia to zabudowę jednego ciągu 9 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 09 (najgłębsze)

studzienki duże posiadają osadnik oraz otwór Ø 11 cm
w bocznej ściance, umożliwiający wykonanie odpływu,
dostosowane do wysokości korytek (H*)

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„100/ Ø” korytka z odpływem Ø 11 cm w dnie kanału
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S / H* waga pal/szt.

1.236 8/14/100 18 35

1.205 12/14/100 25 35

1.206 14/14/100 27 35

1.207 17/14/100 30 35

1.242 8/14/100/ Ø11 18 wz

1.239 12/14/100/ Ø11 25 wz

1.240 14/14/100/ Ø11 27 wz

1.241 17/14/100/ Ø11 30 wz

1.237 8/14/50 9 wz

1.208 12/14/50 12 wz

1.209 14/14/50 13 wz

1.210 17/14/50 15 wz

1.245 40/57/14/8 43 wz

1.211 40/57/14/12 42 wz

1.212 40/57/14/14 41 wz

1.213 40/57/14/17 40 wz

korytka spadkowe kl. B 125

studzienki duże kl. B 125

korytka odwadniające kl. B 125

H*/L M D
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01 1.215... 12-14-17/14/100 ~28 wz

korytko - beton SCC, pokrywa żeliwna klasy B 125 kN 

Klasa B 125 typ lekki - wykonane są z betonu wibroprasowanego. 
Pokrywa żeliwna kl. B 125 kN jest przykręcana do korytka za pomocą uchwytu 
i śruby.  Korytka z dnem prostym montujemy przy naturalnym spadku terenu. 
Wykorzystując korytka o różnych wysokościach (80, 120, 140, 170 mm) uzyskujemy 
układ kaskadowy. Kolejnym rozwiązaniem jest zabudowa korytek spadkowych (9 m).  
Ciąg korytek spadkowych można wydłużyć do 18 m poprzez podłączenie kolejnego 
ciągu z drugiej strony studzienki lub ułożyć go rozbieżnie do dwóch studzienek na 
końcach ciągu. W celu odprowadzenia wody z korytek do kanalizacji stosuje się 
studzienki lub korytka z odpływem do których przyłącza się typowe rury kanalizacyjne 
PCV Ø 110 mm. Typowe zastosowanie korytek tej klasy to powierzchnie na których 
występuje mały ruch samochodów osobowych, prywatne posesje, ciągi piesze, 
drogi rowerowe. Elementy uzupełniające systemu: studzienki, zaślepki.

klasa B typ lekki

1.237

1.206

1.211

Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

typ lekki, 125 kN (12,5 t)KLASA   B

KLASA  B
klasa B , 125 kN (12,5 t)  typ lekki

typ lekki - szerokość 14 cm
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Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 klasa A , 15 kN (1,5 t)  typ wzmocniony

typ wzmocniony, 15 kN (1,5 t)KLASA   A

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S / H* waga pal/szt.

1.201 16/14/100 28 35

1.202 16/14/50 14 wz

1.238 16/14/100/ Ø11 28 wz

1.600... 16/14/100 ~30 wz

1.203 32/38,5/14/16 18 wz

1.204 40/57,5/14/16 39 wz

korytka spadkowe kl.  A 15

studzienki kl.  A 15

korytka odwadniające kl.  A 15

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

H/L

H/L

100

100 x 10

100/Ø 50

korytka

studzienki

X X X16

16

H*/L M D
X X16

01 ÷ 10

Klasa A typ wzmocniony- szerokość 14 cm

korytko - beton SCC,  listwa wzmacniająca, pokrywa stalowa klasy A 15 kN

studzienki występują w dwóch rodzajach duża i mała, 
posiadają osadnik oraz otwór Ø 11 cm w bocznej 
ściance, umożliwiający wykonanie odpływu.

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„100/ Ø” korytka z odpływem Ø 11 cm w dnie kanału
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem w dnie 
kanału (1% spadku), zabudowa jednego ciągu 10 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 10 (najgłębsze)

Klasa A 15 typ wzmocniony - posiada parametry o zwiększonej wytrzyma-
łości poprzez zastosowanie listwy wzmacniającej. Korytka wykonane są z 
betonu w technologii SCC. Pokrywy korytek z blachy ocynkowanej grubości  
1,5 mm, przykręcane są za pomocą uchwytu i śruby. Można je montować w ciągach  
z dnem prostym przy wykorzystaniu naturalnego spadku terenu lub z zastosowaniem 
korytek spadkowych (10 m). Podłączając kolejny ciąg spadkowy z drugiej strony 
studzienki, lub układając korytka rozbieżnie do dwóch studzienek na końcach 
ciągu możemy uzyskać 20 metrów spadku. W celu odprowadzenia wody z korytek  
do kanalizacji stosuje się studzienki lub korytka z odpływem, do których przyłącza 
się typowe rury kanalizacyjne PCV Ø 110 mm. Typowe zastosowanie korytek tej 
klasy to prywatne posesje, ciągi piesze, drogi rowerowe oraz powierzchnie, na 
których nie występuje ruch samochodowy. Firma Uranos dopuszcza stosowanie 
tego typu korytek dla małego ruchu samochodów osobowych i dostawczych (do 10 
pojazdów na 24 h). Elementy uzupełniające systemu: studzienki, zaślepki.

klasa A typ wzmocniony

1.202

1.201 1.204

wzmocnione korytka



KLASA  C
klasa C , 250 kN (25t)  typ wzmocnionyKlasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S / H* waga pal/szt.

1.301 16/14/100 38 35

1.302 16/14/50 19 wz

1.321 16/14/100/ Ø11 38 wz

1.400... 16/14/100 ~40 wz

1.303 40/57/14/16 43 wz

korytka spadkowe kl. C 250

studzienki kl.  C 250

korytka odwadniające kl. C 250

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

H/L

H/L

100

100 x 10

100/Ø 50

korytka

studzienki

X X X16

16

H*/L M D

- X16

01 ÷ 10

Klasa C typ wzmocniony- szerokość 14 cm

korytko - beton SCC, listwa wzmacniająca, pokrywa żeliwna klasy C 250 kN 

studzienka duża posiada osadnik oraz otwór Ø 11 cm 
w bocznej ściance, umożliwiający wykonanie odpływu.

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„100/ Ø” korytka z odpływem Ø 11 cm w dnie kanału
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem w dnie 
kanału (1% spadku), zabudowa jednego ciągu 10 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 10 (najgłębsze)

Klasa C 250 typ wzmocniony - przeznaczona dla osób które cenią sobie 
estetykę elementów w połączeniu z ich wytrzymałością. Wykonane są z betonu 
w technologii SCC. Pokrywa żeliwna klasy C 250 kN jest przykręcana do korytka 
za pomocą uchwytu i śruby. Można je montować w ciągach z dnem prostym przy 
wykorzystaniu naturalnego spadku terenu lub z zastosowaniem korytek spadkowych 
(10 m). Podłączając kolejny ciąg spadkowy z drugiej strony studzienki lub układając 
korytka rozbieżnie do dwóch studzienek na końcach ciągu, uzyskujemy 20 metrów 
spadku. W celu odprowadzenia wody z korytek do kanalizacji stosuje się studzienki 
lub korytka z odpływem do których przyłącza się typowe rury kanalizacyjne PCV 
Ø 110 mm. Typowe zastosowanie korytek tej klasy to drogi publiczne o małym 
natężeniu ruchu w strefach przykrawężnikowych, powierzchnie poboczy nie 
obciążone ruchem i podobne, prywatne posesje, ciągi piesze, drogi rowerowe. 
Elementy uzupełniające systemu: studzienki, zaślepki.

klasa C typ wzmocniony

1.301

1.301

1.303

wzmocnione korytka

typ wzmocniony, 250 kN (25 t)KLASA   C



typ ciężki, 250 kN (25 t)KLASA   C

Ciąg korytek spadkowych 14 metrów (14 elementów). Można go wydłużać do 28 m poprzez podłączenie 
kolejnego ciągu z drugiej strony studzienki lub ułożenie dwóch ciągów rozbieżnie do dwóch studzienek 
na końcach cieku.  
W celu odprowadzenia wody z korytek do kanalizacji stosuje się studzienki do których przyłącza się 
typowe rury kanalizacyjne PCV Ø 160 mm. Ciągi kończymy zaślepkami.

Klasa C typ ciężki - szerokość 25 cm

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

H/L

H/L

100

100 x 14

100/Ø 50

korytka

studzienki

X - X25

25

H*/L D

X25

01 ÷ 14

studzienka duża posiada osadnik oraz otwór Ø 16 cm
w bocznej ściance, umożliwiający wykonanie odpływu 

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem w dnie 
kanału (1% spadku), zabudowa jednego ciągu 14 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 14 (najgłębsze)

Klasa C 250 typ ciężki - mają zastosowanie 
w obiektach przemysłowych i użyteczności 
publicznej, można je stosować na drogach 
publicznych o małym natężeniu ruchu w strefach 
przykrawężnikowych.  Ze względu na wymiary 
charakteryzują się wysoką wytrzymałością 
oraz dużą przepustowością  wody. Pokrywa 
wykonana  z żeliwa,  jest przykręcana  
do listew bocznych wzmacniających podparcie 
pokrywy. Dzięki temu połączenie pokrywy  
z korytem jest trwałe i niezawodne. Można je 
montować w ciągach z dnem prostym, przy 
wykorzystaniu naturalnego spadku terenu lub  
z zastosowaniem korytek spadkowych.

korytko - beton wibroprasowany, listwa wzmacniająca 4 mm, pokrywa żeliwna

Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

nr katalogowy H / S / L / H* waga pal/szt.

1.401 25/25/100 98 12

1.403 25/25/50 49 wz

1.500... 25/25/100 ~100 wz

1.402 60/25/60/25 90 wz

korytka spadkowe kl.  C 250

studzienka  kl.  C 250

korytka odwadniające kl. C 250

klasa C typ ciężki
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nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

5.324 8/14/3 0,5 wz

5.305 12/14/3 0,9 wz

5.306 12/14/3 0,5 wz

5.321 14/14/3 0,9 wz

5.325 14/14/3 0,7 wz

5.323 16/14/3 1 wz

5.315 16/14/3 0,8 wz

5.322 17/14/3 1 wz

5.314 17/14/3 1 wz

5.308 25/25/4 5,1 wz

5.320 25/25/4 3 wz

ZAŚLEPKI DO KORYTEK I STUDZIENEK

nr katalogowy H / S / L waga pal/szt.

2.201 30/45/25 32 wz

2.202 40/45/25 36 wz

2.203 50/45/25 41 wz

2.204 30/45/25 33 wz

2.205 40/45/25 44 wz

2.206 50/45/25 48 wz

nr katalogowy L / S / H waga pal/szt.

2.101 64/42/14 45 wz

2.102 84/42/14 57 wz

2.213 64/42/14 45 wz

2.214 84/42/14 57 wz

H - 30, 40, 50 cm

L - 64, 84

studzienka podwórzowa 
2.204, 2.205, 2.206 

studzienka podrynnowa
2.201, 2.202, 2.203 

wycieraczka 
- krata 

2.213, 2.214

wycieraczka 
- siatka

2.101, 2.102

STUDZIENKI PODRYNNOWE/PODWÓRZOWEWYCIERACZKI



KLASA  D
klasa D , 400kN (40t)  typ wzmocniony

typ ciężki, 400 kN (40 t)KLASA   D

nr katalogowy H / S / L / H* waga pal/szt.

1.440 25/25/100 99 12

1.441 25/25/50 50 wz

1.700... 25/25/100 101 wz

1.442 60/25/60/25 91 wz

korytka spadkowe kl.  D 400

studzienka  kl.  D 400

korytka odwadniające kl. D 400

Klasa D 400 typ ciężki - posiada pokrywę 
wykonaną z żeliwa sferoidalnego o dużej 
wytrzymałości. Pokrywa przykręcona jest do listwy 
bocznej co zapewnia bezpieczne i trwałe przykrycie 
koryt. Powierzchnia pokrywy charakteryzuje się 
dużą przyczepnością antypoślizgową. Kanał 
koryta jest wykonany z betonu wibroprasowanego 
dodatkowo wzmocniony zbrojeniem.
Nowoczesne i estetyczne wzornictwo pokryw 
wzbogaca urodę otaczającej nas małej architektury. 

Klasa D typ ciężki - szerokość 25 cm

H*- wysokość wpustu (dostosowana do wysokości korytka)

H/L

H/L

100

100 x 14

100/Ø 50

korytka

studzienki

X - X25

25

H*/L D

X25

01 ÷ 14

studzienka duża posiada osadnik oraz otwór Ø 16 cm
w bocznej ściance, umożliwiający wykonanie odpływu 

„100”  korytka z dnem prostym dł. 100 cm
„50”  korytka z dnem prostym dł. 50 cm

korytka spadkowe - z wyprofilowanym spadkiem w dnie 
kanału (1% spadku), zabudowa jednego ciągu 14 m.
numeracja od 01 (najpłytsze) do 14 (najgłębsze)

klasa D typ ciężki

korytko - beton wibroprasowany, listwa wzmacniająca, pokrywa żeliwna klasy D 400 kN 

Ciąg korytek spadkowych 14 metrów (14 elementów). Można go wydłużać do 28 m poprzez podłączenie 
kolejnego ciągu z drugiej strony studzienki lub ułożenie dwóch ciągów rozbieżnie do dwóch studzienek  
na końcach cieku. 
W celu odprowadzenia wody z korytek do kanalizacji stosuje się studzienki do których przyłącza się 
typowe rury kanalizacyjne PCV Ø160 mm. Ciągi kończymy zaślepkami.

Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

1.221

1.401

1.442

wzmocnione korytka

Koryta odwadniające klasy D 400 typ ciężki -  są stosowane na jezdniach 
dróg, poboczach oraz parkingach dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych. 
Koryta te są idealnym rozwiązaniem dla odwodnienia obiektów przemysłowych 
(place magazynowe, place manewrowe, rampy, hale produkcyjne) i użyteczności 
publicznej (parkingi, tereny miejskie, dworce, drogi). 



uwagi ogólne

schemat 1

schemat 2

schemat 3
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Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

instrukcja M ontażu   

schemat 
montażu 

korytek dla: 

schemat 
montażu 
korytek 

w miejscach 
intensywnego 

manewrowania 
pojazdów 

Dla zapewnienia parametrów wytrzymałości oraz 
prawidłowego funkcjonowania odwodnień liniowych 
należy zawsze montować je zgodnie z poniższymi 
schematami. Sposób montażu korytek musi być od-
powiednio dobrany do ich klasy wytrzymałości oraz 
do warunków w jakich mają być eksploatowane. 
Pokrywy wraz z korytkami tworzą całość zapew-
niającą przepływ, jak i odbieranie wody z przyległej 
powierzchni. 
Korytka umieszcza się w otulinie betonowej.

Schemat przedstawia prawidłowo za-
budowane korytko odwadniające typu 
lekkiego i wzmocnionego Klasy A-15 kN. 
Korytko tej klasy jest posadowione na ła-
wie fundamentowej wykonanej z betonu 
C20/25 grubości 10 cm. 

Schemat przedstawia prawidłowo zabu-
dowane korytka odwadniające typu lekkie-
go Klasy B-125 kN, typu wzmocnionego 
Klasy C-250 kN oraz typu ciężkiego Klasy 
C-250 kN i Klasy D-400 kN. Korytka osa-
dza się na ławie betonowej klasy C20/25 
grubości 15 cm.

Schemat przedstawia sposób fundamen-
towania odwodnień w miejscach inten-
sywnego manewrowania pojazdów ( np. w 
miejscach skrętu, zawracania lub częstych 
przejazdów). Korytka osadza się na ławie 
fundamentowej grubości 15 cm, wykona-
nej z betonu C20/25 do pełnej wysokości 
kanału odwadniającego. 
Tego typu fundamentowanie stosuje się 
dla klasy C-250 kN i D-400 kN. 

klasa A 15 kN

klasa B 125 kN 
klasa C 250 kN

klasa C 250 kN

klasa D 400 kN 

klasa D 400 kN 

Uwaga! Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone na skutek 
błędnego montażu i nieprawidłowej eksploatacji.

schemat wydłużenia zabudowy korytek spadkowych (1% spadku),
poprzez podłączenie kolejnego ciągu z drugiej strony studzienki. Typ lekki do 18 m, typ wzmocniony do 20 m, typ ciężki do 28 m.

schemat wydłużenia zabudowy korytek spadkowych (1% spadku),           .
poprzez rozbieżne ułożenie ciągów do dwóch studzienek. Typ lekki do 18 m, typ wzmocniony do 20 m, typ ciężki do 28 m.

1

2

3

szczegółowe instrukcje montażu dostępne są u Sprzedawców oraz na :

www.uranos.com.pl 



ciągi odwodnień przykłady

typ lekki
klasa A i B

wszystkie
klasy i typy

typ lekki
klasa A i B

typ ciężki
klasa C i D

wszystkie typy

korytka spadkowe

wszystkie typy

korytka spadkowe

typ wzmocniony
klasa A i C

Klasyfikacja systemów odwodnień liniowych                według obciążenia zgodnie z PN-EN 1433:2005 

ciągi   Odwodnień
Projektując ciągi odwodnień należy uwzględnić wymiar studzienki. W miejscu zabudowy korytek odwad-
niających wykonujemy roboty pomiarowe. Wykop wykonujemy na głębokość uwzględniającą wysokość ko-
rytka (H), grubość ławy betonowej dopasowaną do odpowiedniej klasy (zgodnie ze schematami montażu), 
oraz uwzględniamy obniżenie pokrywy korytka od nawierzchni odwadnianej od 0,5 do 0,8 cm. Ustawiamy 
korytka na nie związanej ławie betonowej (C20/25). Należy zwrócić uwagę na prostolinijność ułożenia ko-
rytek i ustawienie spadków zgodnie z projektem odwadnianej nawierzchni. Regulacje poziomu korytek 
wykonuje się wyłącznie w czasie ich osadzania. Połączenia korytek uszczelniamy poprzez nałożenie kleju 
mrozoodpornego lub uszczelniacza (np. firmy Sika) na ściankę czołową kanału i dociskamy kolejny ukła-
dany kanał. Nadmiar kleju należy usunąć aby nie tamował przepustowości odwodnienia. W razie potrze-
by skrócenia lub ułożenia korytek pod kątem, można je docinać za pomocą piły z tarczą diamentową  
do elementów żelbetowych. Docięte krawędzie pokrywy zabezpieczyć antykorozyjnie. Kanały należy czy-
ścić minimum 3 razy w roku, lub częściej w razie ich zanieczyszczenia. 
Korytka zabudowane zgodnie z instrukcją, regularnie czyszczone będą prawidłowo spełniać swoją funkcję.

schemat zabudowy korytek z dnem prostym dla 
wszystkich typów i klas odwodnień liniowych Uranos

schemat zabudowy odwodnień 
z użyciem korytek o różnych wysokościach (korytka z 

dnem prostym: 80, 120, 140, 170 mm) - kaskada

schemat zabudowy korytek spadkowychdla typu lekkiego kl. A i B  
korytka spadkowe (1% spadku): 80, 120, 140, 170 mm, składający się z 9 elementów (9 m)

numeracja korytek od 01(najpłytszy) do 09 (najgłębszy)

schemat zabudowy korytek spadkowychdla typu wzmocnionego kl. A i C  
korytka spadkowe (1% spadku) 160 mm, składający się z 10 elementów (10 m)

numeracja korytek od 01(najpłytszy) do 10 (najgłębszy)

schemat zabudowy korytek spadkowychdla typu ciężkiego kl. C i D  
korytka spadkowe (1% spadku) 250 mm, składający się z 14 elementów (14 m)

numeracja korytek od 01(najpłytszy) do 14 (najgłębszy)

schemat wydłużenia zabudowy korytek spadkowych (1% spadku),
poprzez podłączenie kolejnego ciągu z drugiej strony studzienki. Typ lekki do 18 m, typ wzmocniony do 20 m, typ ciężki do 28 m.

schemat wydłużenia zabudowy korytek spadkowych (1% spadku),           .
poprzez rozbieżne ułożenie ciągów do dwóch studzienek. Typ lekki do 18 m, typ wzmocniony do 20 m, typ ciężki do 28 m.

p r z y k ł a d y

Przykłady przedstawiają możliwości zabudo-
wy korytek, w zależności od doboru typu lub 
klasy odwodnień liniowych.
Ciągi widoczne na rysunkach przedstawiają 
sposób montażu korytek wraz z miejscem 
ustawienia studzienki odpływowej, którą za 
pomocą rur PCV podłanczamy do studni ka-
nalizacyjnej. W szczególnych przypadkach 
zamiast studzienek można zastosować koryt-
ka z odpływem i podłączyć je bezpośrednio 
do studni kanalizacyjnej.



URANOS producent systemów podmurówek ogrodzeniowych 
oraz odwodnień liniowych.

Oferta firmy Uranos, jako producent systemów podmurówek ogrodzeniowych oraz odwodnień 
liniowych, proponuje ich szeroki i zróżnicowany asortyment.  W ofercie znajdują się również inne 
prefabrykaty betonowe. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów i surowców, stałej 
kontroli produkcji oraz ciągłemu dokształcaniu i zdobywaniu doświadczenia, staramy się sprostać 
wymaganiom każdego Klienta. Produkowane elementy są wytwarzane z betonu architektoniczne-
go lub w technologii wibroprasowanej.

System odwodnień liniowych obejmuje elementy o różnych klasach wytrzymałości na nacisk: 
klasa A 15 kN, klasa B 125 kN, klasa C 250 kN oraz klasa D 400 kN. Pokrywy korytek są wyko-
nane z blachy ocynkowanej tłoczonej grubości 1,5 mm dla klasy A,  z żeliwa szarego dla klasy B 
i C oraz żeliwa sferoidalnego dla klasy D. Każdy typ oraz klasa korytek posiada studzienki, dzięki 
którym utrzymanie czystości i drożności kanałów odwadniających staje się łatwiejsze. Produkuje-
my również elementy uzupełniające odwodnień, takie jak studzienki podwórzowe, podrynnowe  
i wycieraczki. Parametry i cechy korytek projektowane są zgodnie z normami PN-EN. Produkowa-
ne odwodnienia posiadają badania wykonane przez instytucje notyfikowane.

Podmurówki ogrodzeniowe wykonane z betonu architektonicznego lub wibroprasowa-
ne. Produkowane są z betonu architektonicznego w wysokościach 0,2, 0,3, 0,5 m i szeroko-
ści 6 cm oraz z betonu wibroprasowanego w wysokościach 0,2 m przy szerokości 6 i 4 cm,  
a także wysokości 0,25 m przy szerokości 4 cm. Łączenie podmurówek wykonuje się za pomocą 
łączników betonowych wibroprasowanych w kształcie litery H lub przy użyciu uchwytów stalowych 
ocynkowanych lub malowanych. Posiadamy w ofercie łączniki proste, narożne, końcowe, a także 
trójniki i czwórniki. Różnorodność oferowanych elementów w systemie podmurówek umożliwia 
realizację budowy ogrodzenia z uwzględnieniem potrzeb Klienta. Parametry i cechy podmurówek 
projektowane są zgodnie z wymaganiami norm PN-EN.

Prefabrykaty betonowe, w naszej ofercie posiadamy również inne elementy betonowe, takie 
jak: cieki betonowe, płyty elewacyjne, kręgi betonowe, pokrywy oraz inne, zgodne z ofertą. 
Wykonujemy elementy z betonu architektonicznego także na indywidualne zamówienie Klienta. 

Uranos jest firmą działającą na rynku od 1993 roku. 
Głównym profilem działalności firmy jest produkcja elementów prefabrykowanych z betonu.  
Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Mysłowicach, gdzie znajduje się dział sprzedaży, magazyn 
oraz produkcja elementów betonowych. W Imielinie zlokalizowane jest własne laboratorium ba-
dawcze materiałów i wyrobów betonowych, współpracujemy także z laboratoriami zewnętrznymi.  
Stosowane technologie, duża wiedza oraz potencjał doświadczonych i kompetentnych pracow-
ników umożliwia nam wykonanie elementów betonowych na indywidualne zamówienie Klienta 
zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zapewniając wymagane parametry w zakresie wytrzymało-
ści i jakości.  Dbałość o jakość wytwarzanych elementów jest gwarancją otrzymania przez naszych 
Klientów najlepszych prefabrykatów i pozwala przez długie lata cieszyć się ich użytkowaniem.

 Zapraszam do współpracy z moją Firmą,
 z poważaniem Ireneusz Piegrzyk

Okres gwarancji od daty zakupu wynosi :
12 miesięcy dla korytek z pokrywami z blachy ocynkowanej, 
24 miesięce dla korytek z pokrywami żeliwnymi. 

Wszystkie  parametry i cechy korytek projektowane są zgodnie z wy-
maganiami norm PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/A1:2007. 
Testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed 
wdrożeniem produktu do obrotu są poddawane badaniom typu w jed-
nostkach akredytowanych i notyfikowanych. 

Podstawą reklamacji jest dokument zakupu ( faktura, paragon ). 

Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Wizerunki produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

rok założenia 1993

®

URANOS sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul.Obrzeżna Pn. 15A
tel: 32 3160 993, 32 2256 316
 fax: 32 2239 511, tel. kom: 502  610 961

URANOS Z.P.H.U. Ireneusz Piegrzyk 
41-407 Imielin, ul.Kordeckiego 28
tel./fax:  32 2255 384
info@uranos.com.pl, www.uranos.com.pl

laboratorium zakładowe Cert-Lab
tel/fax: 793 779 273 
www.cert-lab.pl   damian.stachowski@cert-lab.p


