
                  Станція повного біологічного очищення для коттеджу на 5-7 чоловік ППЖ*(Q=1,5 м
3
/сут.)                                               

                  Станція повного біологічного очищення для коттеджу на 8-12 чоловік ППЖ*(Q=2,2 м
3
/сут.)                                               

                  Станція повного біологічного очищення для коттеджу на 15-20 чоловік ППЖ*(Q=3,0 м
3
/сут.)                                               

Прайс на системи автономної каналізації при високих грунтових водах

З монолітного гідроізольованого залізобетону

Європейська технологія "БІО-САД"

Надбудова на септик жб Н=0,30м. (3шт.) 2127

Корзина для септика (3шт.) 3000

Септик попереднього очищення  жб, монолітний 3 м3  (2шт) 29400

Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем! 57698

Плита перекриття для септика  і САД (3 шт) 13950

(ступінь очистки 95-98%)

Септик аеробного доочищення жб, 3м3 (САД) 21100

ППЖ * - постійно проживаючий мешканець                                             Прайс від 8.04.2021р. ( Ціни вказані в грн.!)

Септик аеробного доочищення жб, 3м
3
 (САД) 21100

Септик попереднього очищення  жб, монолітний 3 м
3 

Септик аеробного доочищення жб, 3м3 (САД) (2шт)

18600

Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!

Септик попереднього очищення  жб, монолітний 3 м3  (2шт) 29400

79257

Розподільчий колодязь, жб

42200

Геотекстиль -44 м.п 1408

Фільтруючий матеріал (3 шт) 1500

Біоактиватор (річний запас) 600

1300

3750

Надбудова на розподільчий колодязь, жб Н=0,10м. (3шт.) 930

Грибок вентиляційний (3шт.) 192

Дренаж -30 м.п.

Геотекстиль -60 м.п

Плита перекриття для септика  і САД (4 шт)

Дренаж - 24м.п. 3000

Розподільчий колодязь, жб 1300

Надбудова на розподільчий колодязь, жб Н=0,10м. (3шт.) 930

Біоактиватор (річний запас) 600

(ступінь очистки 95-98%)

1300

Надбудова на розподільчий колодязь, жб Н=0,10м. (3шт.) 930

Геотекстиль -44 м.п 1408

Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем! 28541

Геотекстиль -30 м.п 960

Фільтруючий матеріал 500

Корзина для септика 2000

Плита перекриття для септика (2шт.) 9300

Дренаж -30 м.п. 3750

Біоактиватор (річний запас) 600

Геотекстиль -44 м.п 1408

Фільтруючий матеріал (2 шт) 1000

03143, м.Київ, 

вул.Метрологічна, 14-б, оф.407

тел.  (044) 222-8966; (099) 299-6191; (068) 299-6191

http://www.osk-ekoline.com.ua

e-mail: domekology@ukr.net

(ступінь очистки 95-98%)

Септик попереднього очищення  жб, монолітний 3 м
3 14700

(ступінь очистки 65-70%)

Розподільчий колодязь, жб 1300

Грибок вентиляційний (3шт.) 192

Корзина для септика 2000

Надбудова на септик жб Н=0,30м. (1шт) 1418

Надбудова на розподільчий колодязь, жб Н=0,10м. (3шт.) 930

Корзина для септика 1000

Надбудова на септик, жб Н=0,30м. (1шт) 709

Комплектація з дренажем Ціна, грн

Плита перекриття для септика 4650

Розподільчий колодязь, жб

Замовлення системи автономної каналізації із залізобетону проводиться попередньо. Строк виготовлення 

данної системи складає 3-4 тижні з моменту оплати замовлення.

 УВАГА! Ціни вказані за ПОВНИЙ комплект з дренажем! 

Примітка: Гарантія на обладнання складає 36 місяців.

Корзина для септика (4шт.) 4000

1200

Фільтруючий матеріал (4 шт) 2000

Грибок вентиляційний (3шт.) 320

Вартість шеф-монтажу (виїзди на об`єкт, підготовка креслень, консультація по встановленню та контроль спеціалістом правильності підключення, 

збірка та підключення септиків) складає від 15% від вартості обладнання.

Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!

Будівельно-монтажні роботи, будівельна техніка, транспортні витрати у вартість не включені.

Дренаж -50 м.п. 6250

113180

Надбудова на септик жб Н=0,30м. (4шт.) 2836

Розподільчий колодязь, жб 2600

Надбудова на розподільчий колодязь, жб Н=0,10м. (3шт.) 1854

Біоактиватор (річний запас) (2 банки)

1920

                                                   Септик для дачі на 2-3 людини ППЖ*(Q=0,8 м
3
/сут.)                                                                                                                                                   

(ступінь очистки 65-70%)

Септик попереднього очищення  жб, монолітний  6 м
3 29400

Плита перекриття для септика 9300

Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем! 51298

Фільтруючий матеріал (2шт.) 1000

Біоактиватор (річний запас) 600

Грибок вентиляційний (3шт.) 192

Дренаж -30 м.п. 3750

Надбудова на септик жб Н=0,30м. (1шт) 1418

                                                   Септик для дачі на 4-5 людини ППЖ*(Q=1,0 м
3
/сут.)                                                                                                                                                   

14700

Грибок вентиляційний (3шт.) 192


