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WPUSTY PRO - professional - KP

WPUSTY SMART - semi-prof - KS

WPUSTY MINI - economical - KM

ODWODNIENIA RYNNOWE- industrialDRAINS

ODWODNIENIA SZCZELINOWE - slotDRAINS

REWIZJE PODŁOGOWE - roddingEYES

WŁAZY REWIZYJNE - manholeCOVERS

PRZEJŚCIA SZCZELNE - PS 
WPUSTY REWIZYJNE - WRU
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ZARYS HISTORYCZNY
Firma KMB Steel Product   została założona 1 lipca 2009 roku w Krakowie przez Macieja Bartłomieja Kaczora – 
inżyniera, który już wiele lat wcześniej pasjonował się materiałoznawstwem oraz samą stalą nierdzewną.
Dlatego też, idąc w ślady przodków – swojego ojca oraz dziadka, którzy także zajmowali się stalą nierdzewną i kruszcami – Maciej Kaczor ponad 
10 lat temu rozpoczął swoją działalność gospodarczą związaną z obróbką metalu oraz produkcją elementów nierdzewnych i stał się tym samym 
kontynuatorem rozwoju zdolności, pracy i warsztatu swoich krewnych i protoplastów.

Historia powstania firmy KMB Steel Product   pozwala przypomnieć o przekazywanym przez lata dziedzictwie rodzinnym, 
a choćby wzmiankowe odwoływanie do niej czyni nas jedną z najbardziej wiarygodnych marek w branży stali nierdzewnej.

®

o firmie

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
KMB Steel Product   jest firmą produkcyjno-handlową, która oferuje szeroką gamę produktów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. W naszej 
ofercie znajdują się przede wszystkim odwodnienia punktowe określane jako kratki ściekowe lub wpusty podłogowe, a także odwodnienia linio-
we oraz włazy - klapy rewizyjne i rewizje płytowe.

®

MARKA KMB
Sama nazwa KMB to akronim pierwszych liter nazwiska i imion założyciela firmy, co podkreśla bezterminowe poręczenie własnym nazwiskiem, 
dobrym imieniem i renomą jakości produktów przez Właściciela oraz gwarancję świadczonych usług.
W 2019 roku - tj. roku naszego Jubileuszu działalności opatentowaliśmy nasz znak towarowy, aby przypieczętować naszą wieloletnią działal-
ność i abyśmy jako jedyni według prawa RP mogli używać nazwy KMB Steel Product.  

®

„
Nasze produkty są
przyszłością budownictwa,
a my dokładamy wszelkich starań, 
aby to jutro było jak najlepsze.
Dziękuję za lata zaufania 
i zapraszam do dalszej współpracy.

Maciej Kaczor
Właściciel

NASZE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIĄ BUDOWNICTWA
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o firmie

MISJA FIRMY
Zgodnie z zasadą  Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej,  indywidualne ma 
być także samo podejście do Klientów – elastyczne i profesjonalne, aby nasi Kontra-
henci otrzymywali wysokiej klasy produkty zawsze zgodnie z ustalonymi terminami 
dostaw.

NASZE WARTOŚCI
Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie kierujemy się w codziennej 
pracy, są:
     - tradycja, wiedza i doświadczenie praktyczne 
     - innowacyjność, rozwój technologii produkcji
     - indywidualne podejście do Klienta
     - uczciwość i profesjonalizm 
Powyższe wartości są naszym nieodłącznym brand promise, stanowiącym trzon budo-
wanej od lat tożsamości firmy.

ROZWIAZANIA SPECJALNE
Wykonujemy także m.in. zbiorniki nierdzewne, sita cylindryczne, podesty szpitalne, 
umywalki nierdzewne i wiele innych rozwiązań nierdzewnych. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej 
www.kmb-steelproduct.eu dostępnej w kilku wersjach językowych.  

ATUTY PRODUKTÓW KMB
Nasze produkty wyróżniają się przede wszystkim dobrą jakością w rozsądnej cenie. 
Ciągły rozwój technologii i ulepszanie jakości, produkcja mająca na względzie dobro 
środowiska, szybka dostawa i dobra cena towarów - to wszystko sprawia, że nasze 
produkty cieszą się dużym zainteresowaniem.

HQ
PRODUCTS
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ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
Wobec przejmujących wydarzeń roku 2020 
dotyczących ogłoszonej światowej pandemii 
choroby Covid -19, wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 
- KMB Steel Product ® jako firma w branży sanitarnej - 
jeszcze mocniej stara się ulepszać swoją technologię, aby 
wspierać tak ważne w dzisiejszych czasach
zapotrzebowanie na produkty w najwyższym standardzie 
higienicznym.

Również w czasach, kiedy żyjemy wobec postępujących 
zmian klimatycznych na świecie, niezwykle istotne jest 
wspieranie naszego naturalnego środowiska.
 
Systemy odwodnień KMB Steel Product ®
przyczyniają się do mądrego zarządzania wodami 
powierzchniowymi, w tym przede wszystkim regulacji 
stanu wód, ich przepływu oraz skutecznego drenażu 
obiektów i inwestycji budowlanych.

Przyszłość odwodnień to ciągły rozwój technologii, większe 
wymagania higieniczne i proponowanie coraz lepszych roz-
wiązań w dobie tak wielkich wyzwań, z jakimi przyszło nam się 
zmierzyć.

o firmie

ZARYS HISTORYCZNY

PRZYSZŁOŚĆ 
ODWODNIEŃ
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ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

o firmie

KMB natural drainFLOW

Szukając harmonii w przepływie wód powierzchniowych w przemyśle, budow-
nictwie oraz gospodarce naturalnej  - przypisaliśmy odpowiednie instynkty i atrybuty 
zwierzęce naszym standardowym produktom wykonanym z najwyższej jakości stali nie-
rdzewnej AISI 304 oraz AISI 316, aby Nasi Klienci z łatwością mogli wybierać odpowiedni 
model produktu KMB.
Atrybuty te jeszcze bardziej obrazowo i dobitnie podkreślą specyfikę naszych produktów, 
ich dobre, mocne strony i dzięki temu pozwalają na idealny dobór naszych rozwiązań do 
aktualnych potrzeb inwestycji budowlanych.
Odwodnienia i elementy rewizyjne KMB STEEL PRODUCT ® doskonale spełnia-
ją swoją funkcję ze względu na szeroki zakres oferowanych przez Nas rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą. 

NA  CZYM POLEGA SPECYFIKA
PRODUKTÓW KMB?
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo najwyższej jakości produkty ze stali nie-
rdzewnej i kwasoodpornej AISI 304 oraz AISI 316, w tym odwodnienia liniowe i 
punktowe oraz umywalki i produkty do przemysłu spożywczego i budowlanego.
Posiadamy Atest Higieniczny PZH oraz Krajową Deklarację Właściwości 
Użytkowych, 

Wpusty 
podłogowe

Odwodnienia 
liniowe

Włazy
i rewizje

Inne

Odwodnienia liniowe - 
kanały, wyposażone są w 
śruby rektyfikacyjne oraz 
elementy kotwiące. Po-
zwalają one prawidłowo 
wypoziomować odwod-
nienie oraz osadzić je w 
betonie.

Włazy i rewizje stosuje-
my wszędzie tam, gdzie 
wymagany jest dostęp 
do instalacji podposadz-
kowych, np. halach, 
galeriach,restauracjach 
czy magazynach. 

W naszej ofercie 
dostępne są także nie-
standardowe produkty na 
zamówienie. Są to m.in. 
podesty, balustrady, sita 
cylindryczne, meble oraz 
umywalki nierdzewne. 

Wpusty służą do 
odprowadzania wody 
z powierzchni przemy-
słowych do kanalizacji 
ściekowych lub sta-
nowią odpływ kanału 
rynnowego lub szczeli-
nowego.

oferta

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI -
- HQ KMB DRAIN

W NASZEJ OFERCIE:
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ATEST HIGIENICZNY
PZH

Firma KMB STEEL PRODUCT ® 
posiada Atest Higieniczny PZH, który jest 

świadectwem, że przedstawiony do oceny pro-
dukt KMB STEEL PRODUCT ®, podczas sto-
sowania zgodnego z naszymi zaleceniami, nie 
wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Firma KMB STEEL PRODUCT ® 
posiada Krajową Deklarację WU, 

potwierdzającą, że nasze produktyspełniają 
wymagania normy

PN-EN 1253-1:2015 
i są dopuszczone do stosowania 

w całej Unii Europejskiej.

1. 2. 3. 4.
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drainFLOW

oferta
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Klasa H1,5: obszary, w których nie przewiduje się obciążenia np. powierzchnie dachów

Klasa K3 : Obszary bez ruchu kołowego, takie jak lokale użytkowane komercyjnie i obszary publiczne np. toalety, szatnie, prysznice,

Klasa L15: Obszary o małym natężeniu ruchu, takie jak pomieszczenia komercyjne i pomieszczenia publiczne, z wyłączeniem  wózków widłowych

Klasa R50: Obszary o ruchu kołowym, takie jak komercyjnie wykorzystywane pomieszczenia i fabryki,

Klasa M125: Obszary o ruchu kołowym, takie jak parkingi, fabryki i warsztaty,

Klasa N250: Obszary przemysłowe o możliwej dużej klasie obciążenia podlegające ruchowi wózków widłowych, takie jak obszary przetwórstwa 
spożywczego, zakłady chemiczne lub przetwórcze,

Klasa P400: Zastosowania w środowisku możliwego bardzo ciężkiego obciążenia podłoża, w tym obszary przetwórstwa spożywczego, zakłady 
chemiczne lub przetwórcze, gdzie wpusty są poddawane przemysłowym wózkom widłowym i / lub manewrują ciężkimi pojazdami

PN-EN 1253 wyróżnia 7 grup docelowych do których przydzielone są odpowiednie klasy obciążeń:

Klasa obciążenia odwodnienia 
zależna jest od:
1. dodatkowych wzmocnień 
brzegów odwodnienia (jak w 
przypadku kanałów rynnowych ze 
stali nierdzewnej)
2. prawidłowo wykonanego 
montażu
3. zastosowania odpowiedniej 
klasy betonu.

Klasa obciążenia odwodnienia 
zależna jest od:
4. rodzaju zastosowanego rusztu 
przykrywającego oraz jego wymia-
rów np. wysokości
5. materiału z którego wykona-
ne jest odwodnienie oraz ruszt 
przykrywający
6. szerokości odwodnienia linio-
wego

Powyższe klasy obciążeń zakładane są dla obciążeń statycznych, a nie dynamicznych. Przy doborze rusztu przy-
krywającego należy zwrócić uwagę nie tylko na maksymalne obciążenie, np. na wagę wózka widłowego oraz wagi 
palety. Należy także zwrócić uwagę na częstotliwość przejazdu oraz wielkość kół roboczych.
W razie wątpliwości zaleca się wybór wyższej klasy obciążenia z powyższego schematu lub skontaktować się z dzia-
łem technicznym KMB STEEL PRODUCT ® w celu uzgodnienia najlepszego rozwiązania.

Przedstawione ikony są wyłącznie sugerowane i nie stanowią standardu dla danego modelu rusztu.
Firma KMB STEEL PRODUCT ® ma bowiem w swojej ofercie zarówno ruszty kratowe w klasie K3, L15, czy też w 
klasie R50.         

>>> WAŻNE



OFERTA
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INFORMACJE OGÓLNE
Wpusty inaczej nazywane kratkami ściekowymi są 
przeznaczone do odbierania wody z powierzch-
ni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. 
Odwodnienia tego typu znajdują zastosowanie 
w zakładach przemysłu spożywczego (browary, 
mleczarnie, masarnie), chemicznego, w obiektach 
gastronomicznych czy szpitalach.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wszystkie wpusty KMB STEEL PRODUCT    
wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwaso-
odpornej (AISI 304 albo AISI 316), dzięki czemu 
zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użyt-
kowaniu, a także spełniają wymogi sanitarne tak 
istotne dla zachowania pożądanej higieny.

®

ATUTY WPUSTÓW KMB STEEL PRODUCT

posiadają wyciągalne części, takie jak syfon oraz sitko/kosz osadczy i dzięki temu dają pełną kontrolę nad całą instalacją

posiadają kilka modeli rusztów przykrywających w zależności od potrzeb i preferencji Klienta

DOBÓR WPUSTÓW Wybór rodzaju wpustu uwarunkowany jest głównie poprzez następujące parametry:

Ilość cieczy, którą należy odprowadzić w danej jednostce czasu
(wybór średnicy odpływu, rozmiar części górnej)
Ilość części stałych (wybór rodzaju kosza osadczego)

Siła nacisku - rodzaj obciażenia, który będzie działał na przykrycie wpust (w zależności od rodzaju 
rusztu wpust będzie mógł przenosić różne obciążenia - od ruchu pieszych po ruch kołowy ciężki)

KMB FLOOR DRAIN
WPUSTY

®

są bardzo łatwe w montażu

RODZAJE WPUSTÓW
podział wg ilości odprowadzanej wody

Profesjonalne 
optymalne 
wpusty podłogowe >>>
Lider wśród wpustów > 
duża przepustowość + maksymalny drenaż

Inteligentne 
hybrydowe  
rozwiązanie >>>
kompromisowe 
połączenie wpustów MINI i PRO

Sprytne  
ekonomiczne 
wpusty >>>
mniejszy rozmiar 
+ dobra cena

wpusty
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KP - wpust
profesjonalny
z górą kwadratową

KS - wpust eco-
SMART semi-prof
z górą kwadratową

KM - wpust mini z 
górą kwadratową

DP - wpust profesjo-
nalny z górą okrągłą

DM - wpust mini z 
górą okrągłą

150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

wg indywidual-
nych ustaleń

DN50
DN75
DN110
DN160
DN200
wg indywi-
dualnych 
ustaleń

V1 - pionowy
jednoczę-
ściowy
V2 - pionowy
dwuczęściowy
H1 - poziomy
jednoczę-
ściowy
H2 - poziomy 
dwuczęściowy

wg indywi-
dualnych 
ustaleń

D - drabinowy
K - kratowy
antypoślizgowy
P - płytowy

B - blaszany

wg indywidual-
nych ustaleń

JAK KORZYSTAĆ Z OZNACZEŃ KATALOGOWYCH?
WPUSTY

wpusty

PRZYKŁADOWY INDEKS WPUSTU

KP200-D110-V1-K30 to wpust profesjonalny, z górą kwadratową 200x200 [mm], o średnicy odpływu 110[mm], pionowy, 
jednoczęściowy, z rusztem kratowym.

Wpusty KMB:

MINI SMART PRO

Stosujemy tam, gdzie wyma-
gana jest duża przepustowość, 
występują znaczne obciąże-
nia oraz duże ilości odpadów 
stałych

To program hybrydowy łączący 
najlepsze cechy wpustu profe-
sjonalnego i prostotę rozwiąza-
nia mini; zapewnia łatwe i tanie 
odwodnienie przy zachowaniu 
maksimum higieny

To najtańsze rozwiązanie, idealnie 
sprawdzające się na obszarach ruchu 
pieszego i/lub kołowego z niewielką 
ilością odbieranej wody

9



WPUSTY

wpusty

JAK DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ SELEKCJI WPUSTU?

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

10

1. Należy określić potrzebną nam przepustowość, tj. określić zrzutów wody w jednostce czasu. (mała -MINI, średnia-SMART lub duża-PRO)
2. Ustalić czy w miejscu montażu wpustu będą występować odpady - części stałe - np. pióra, kawałki przetwarzanej żywności, itp.
3. Następnie określić czy potrzebujemy poziomego lub też pionowego odpływu, aby podłączyć się do danej kanalizacji oraz czy niezbędny nam 
będzie wpust jednoczęściowy lub też z 2- modułami.
4. Po prostu - skontaktować sie z naszym działem technicznym KMB Steel Product   - tel. 511-098-312 lub mailowo: biuro@kmb-steelproduct.eu,
zawsze służymy Państwu pomocą i naszym doradztwem. 

®

SMART



JAK JE ZAMONTOWAĆ?
WPUSTY

MONTAŻ WPUSTÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH

1. Przed montażem należy zabezpieczyć brzegi oraz wnętrze wpu-
stu przed zabrudzeniem. Zdemontować ruszt przykrywający, kosz 
osadczy lub sitko oraz syfon,

2. Wpust instalujemy w kielichu przyłącza kanalizacyjnego,

3. Następnie ustawiamy wpust w poziomie na zadanej rzędnej 
(brzeg wpustu powinien znajdować sie ok. 1,0-1,5 mm poniżej 
powierzchni posadzki),

4. Po ustabilizowaniu wpustu zalecane jest zabezpieczenie go przed 
przemieszczeniem podczas betonowania,

5. Wpust należy zabezpieczyć przed zawężeniem jego światła 
w trakcie betonowania, w miejscach rusztów należy zastosować 
rozpórki,

6. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie masą betonową miejsc 
trudno dostępnych,

7. Na styku posadzki i wpustu należy wykonać dylatację pozorną 
(np.fugę elastyczną). Przylegająca warstwa musi być tak wykonana, 
żeby żadne siły poziome nie działały bezpośrednio na odwodnienie.

Wpust -1-MODUŁ

MONTAŻ WPUSTÓW DWUCZĘŚCIOWYCH

1. Przed montażem należy zabezpieczyć brzegi oraz wnętrze wpu-
stu przed zabrudzeniem. Zdemontować ruszt przykrywający, kosz 
osadczy lub sitko oraz syfon,

2. Część dolną wpustu osadzamy w warstwach konstrukcyjnych 
stropu tak, aby znalazła si w zagłębieniu 10-15 mm i w odległości 
ok. 10 cm od krawędzi pierścienia - takie rozwiązanie zapewni odpo-
wiedni spływ wilgoci z izolacji,

3. Następny krok to wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropu. 
Izolację przeciwwilgociową dociskamy pierścieniem do kołnierza 
części dolnej wpustu,

4. Następny etap to ustawienie części górnej wpustu i wypoziomo-
wanie go na zadanej rzędnej (brzeg wpustu powinien znajdować się 
ok. 1,0-1,5 mm poniżej powierzchni posadzki),

5. Uszczelkę klinową umieszczamy między część dolną a króciec 
odpływowy części górnej wpustu. Dla zapewnienia przepływu dzieli-
my ją na minimum 3-4 części,

6. Po ustabilizowaniu wpustu zalecane jest zabezpieczenie go przed 
przemieszczeniem podczas betonowania,

7. Wpust należy zabezpieczyć przed zawężeniem jego światła 
w trakcie betonowania, w miejscach rusztów należy zastosować 
rozpórki,

8. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie masą betonową miejsc 
trudno dostępnych,

9.  Na styku posadzki i wpustu należy wykonać dylatację pozorną 
(np.fugę elastyczną). Przylegająca warstwa musi być tak wykonana, 
żeby żadne siły poziome nie działały bezpośrednio na odwodnienie. 

Wpust -2-MODUŁY

wpusty

11

[STROPOWY]



Standardowe średnice odpływów :  Ø50, Ø75, Ø110, Ø160, Ø200

Wymiary części górnej:  200×200, 250×250, 300×300, 400×400

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Wysokość rusztu przykrywającego: 30mm-50mm

Wyłapywacz odpadów: kosz osadczy

Klasy obciążenia: K3 – L15 – M125 – N250 – P400 – klasa zależy od rodzaju wybranego 
rusztu i jego wysokości; Wpływ na klasę obciążenia ma także dodatkowe wzmocnienie brze-
gów wpustu podłogowego a także jego prawidłowy montaż. Klasa K3 dotyczy tylko i wyłącznie 
ruchu pieszego, natomiast klasa L15 dopuszcza możliwość przejazdów o małym natężeniu 
ruchu (np. wózków paletowych, wózków wędzarniczych etc.

PROdrain

wpusty
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V1 V2
H1 H2

Podział wpustów PRO ze względu na konstrukcję:



wpusty
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wpusty

14



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



Standardowe średnice odpływów :  Ø50, Ø75, Ø110

Wymiary części górnej:  200×200, 250×250, 300×300, 400×400

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Wysokość rusztu przykrywającego: 30mm-50mm

Wyłapywacz odpadów: kosz osadczy

Klasa obciążenia: K3 – L15 – M125 – N250 – P400 – klasa zależy od rodzaju wybranego rusztu i jego 
wysokości; Wpływ na klasę obciążenia ma także dodatkowe wzmocnienie brzegów wpustu podłogowego 
a także jego prawidłowy montaż. Klasa K3 dotyczy tylko i wyłącznie ruchu pieszego, natomiast klasa L15 
dopuszcza możliwość przejazdów o małym natężeniu ruchu (np. wózków paletowych, wózków wędzarni-
czych etc.

SMARTdrain

wpusty
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V1 V2
H1 H2

Podział wpustów SMART ze względu na konstrukcję:



wpusty
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wpusty
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wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty

MINIdrain

Standardowe średnice odpływów : Ø50, Ø75, Ø110

Wymiary części górnej: 150×150, 200×200, 250×250, 300×300

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Wysokość rusztu przykrywającego: 20mm-40mm dla KM200, 10mm dla KM150

Wyłapywacz odpadów: sitko

Klasa obciążenia: K3 – L15 – M125 – N250  – P400 – klasa zależy od rodzaju wybranego rusztu i jego 
wysokości; Wpływ na klasę obciążenia ma także dodatkowe wzmocnienie brzegów wpustu podłogowego 
a także jego prawidłowy montaż. Klasa K3 dotyczy tylko i wyłącznie ruchu pieszego, natomiast klasa L15 
dopuszcza możliwość przejazdów o małym natężeniu ruchu (np. wózków paletowych, wózków wędzarni-
czych etc. 

25

V1 V2
H1 H2

Podział wpustów MINI ze względu na konstrukcję:



wpusty
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wpusty
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wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



PROdrain

wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty

32

*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty

37

*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia



wpusty
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*** - w przypadku ruchu kołowego należy określić klasę obciążenia

90 90 90
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wkłady anti-odor
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INFORMACJE OGÓLNE
Odwodnienia rynnowe wykonane są ze stali nie-
rdzewnej lub kwasoodpornej, służą do odprowa-
dzania wody lub ścieków z powierzchni podłogi do 
kanalizacji.
Odwodnienia tego rodzaju znajdują zastosowa-
nie we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłu 
spożywczego, budowlanego, gastronomicznego, 
czy też w szpitalach i obiektach użyteczności 
publicznej.
Odwodnienia szczelinowe służą do odprowadza-
nia wody lub ścieków z powierzchni posadzki do 
kanalizacji. Są stosowane wszędzie tam, gdzie 
nie jest wymagana duża wydajność hydrauliczna, 
np. przy odcięciu strefy suchej od mokrej. Odwod-
nienia tego rodzaju znajdują zastosowanie we 
wszelkiego rodzaju zakładach przemysłu spożyw-
czego, budowlanego, gastronomicznego, czy też 
w szpitalach i obiektach użyteczności publicznej. 

TECHNOLOGIA WYKONANIA
W ofercie firmy KMB STEEL PRODUCT
dostępne są odwodnienia liniowe wykonane ze 
stali nierdzewnej AISI 304 lub kwasoodpornej AISI 
316,
w szerokościach od 150-1000 [mm] lub wg indywi-
dualnych ustaleń. 
Odwodnienia są wykonane ze spadkiem dna, 
standardowo 1%. Mogą być też wykonane z in-
nym spadkiem lub bez. Odwodnienia wyposażone 
są w uchwyty pod nóżki poziomujące oraz wąsy 
kotwiące. Opcjonalnie - wyposażone w wypełnie-
nie krawędzi nierdzewnym profilem.

ATUTY KANAŁÓW 
KMB STEEL PRODUCT

są bardzo łatwe w montażu

RODZAJE KANAŁÓW

KMB LINEAR DRAIN
KANAŁY

kanały

Rynnowe
przemysłowe
rozwiązanie >>>
Potentat wśród kanałów > 
duża przepustowość + maksymalny drenaż

Szczelinowe 
oszczędne  
rozwiązanie >>>
wąska szczelina zamiast rusztu
+ dobra cena

doskonale odprowadzają wodę

łatwe w czyszczeniu

®

®
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JAK KORZYSTAĆ Z OZNACZEŃ KATALOGOWYCH?
KANAŁY

kanały

PRZYKŁADOWY INDEKS ODWODNIENIA LINIOWEGO:

S200-1000-2xKP-D110-V1-K30 to odwodnienie rynnowe o szerokości 200 mm, o długości 1000 mm z dwo-
ma odpływami pionowymi jednoczęściowymi i rusztem kratowym antypoślizgowym o wysokości 30 mm.

W zależności od szerokości odwodnienia oraz wyboru odpowiedniego typu odpływu, a także jego średnicy, 
odwodnienia liniowe mogą posiadać dodatkowe poszerzenia w miejscach punktów odbiorczych.

Na kolejnej stronie znajduje się tabela z podstawowymi wymiarami poszerzeń oraz minimalną szerokością 
odwodnień dla poszczególnych wpustów.
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kanały

PODSTAWOWE WYMIARY POSZERZEŃ
Z MINIMALNĄ SZEROKOŚCIĄ ODWODNIEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH WPUSTÓW

KANAŁY
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kanały
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kanały

LINEARdrain

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Wyłapywacz odpadów: sitko lub kosz osadczy

Wymiary: w szerokościach od 150-600 [mm] lub wg indywidualnych ustaleń,
                 w długościach - wg indywidualnych ustaleń

47



kanały

RODZAJE PRZEKROJÓW I WYMIARY

KANAŁY

SCHEMAT PRZEBIEGU ODWODNIENIA RYNNOWEGO
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kanały

TYPOWE PRZEKROJE ODWODNIEŃ RYNNOWYCH

KANAŁY
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kanały

JAK JE ZAMONTOWAĆ?
KANAŁY

MONTAŻ  ODWODNIEŃ Z ODPŁYWEM JEDNOCZĘŚCIOWYM

Odpływ -1-MODUŁ

MONTAŻ ODWODNIEŃ Z ODPŁYWEM DWUCZĘŚCIOWYM

Odpływ -2-MODUŁY
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kanały

MONTAŻ  ODWODNIEŃ Z ODPŁYWEM JEDNOCZĘŚCIOWYM

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Wyłapywacz odpadów: sitko lub kosz osadczy

Wymiary: wg indywidualnych ustaleń

LINEARdrain
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kanały

SCHEMAT ODWODNIEŃ LINIOWYCH

KANAŁY

Głębokość odwodnienia wzrasta wraz ze spadkiem dna. Możliwe jest także wykonanie odwodnień 
bez spadku. Standardowa głębokość początkowa wynosi 65 mm, zaś spadek wynosi 0,5-1,0 %.
Na życzenie Klienta mogą być wyprodukowane odwodnienia z innym spadkiem lub niższą wysoko-
ścią początkową.
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kanały

PRZEKROJE ODWODNIEŃ  Z WYMIARAMI

RODZAJE WYPEŁNIENIA BRZEGÓW

KANAŁY

ATUTY KANAŁÓW 
KMB STEEL PRODUCT

są tańszymi rozwiązaniami w stosunku do odwodnień rynnowych
dobrze komponują się jako element architektoniczny
brak rusztu przykrywającego - niższe koszty zakupu
istnieje możliwość łączenia ich z innymi typami odwodnień

®
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INFORMACJE OGÓLNE
Rewizje podłogowe PRO nazywane także wła-
zami lub czyszczakami znajdują zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostępdo 
instalacji podposadzkowych, np. halach, gale-
riach, restauracjach czy magazynach. Elementami 
wykańczającymi powierzchnię włazu mogą być 
płytki podłogowe, terakota i inne.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wszystkie rewizje KMB STEEL PRODUCT   wy-
konywane są ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub 
AISI 316), dzięki czemu zapewniają trwałość oraz 
funkcjonalność w użytkowaniu, a także spełniają 
wymogi sanitarne.
Posiadamy również w ofercie rewizje aluminiowe.

MANHOLE COVERS & RODDING EYES
ELEMENTY REWIZYJNE

RODZAJE ELEMENTÓW REWIZYJNYCH

rewizje i włazy

®

ATUTY ELEMENTÓW REWIZYJNYCH 
KMB STEEL PRODUCT

są bardzo łatwe w montażu
są estetycznym elementem architektonicznym 
dają pełną kontrolę nad całą instalacją

®

Idealnie dopasowane 
 rozwiązanie
rewizyjne >>>
SERIA RP | SERIA RPW

Idealnie dopasowane
włazy >>>
SERIA PRO RP | SERIA PRO RPW
SERIA PRO RPZ | SERIA ALU |  PS

REWIZJE WŁAZY

55



rewizje i włazy

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316

Rodzaje: rewizja płytowa RP oraz rewizja pod wypełnienie RPW

Klasy obciążenia: K3 - L15 dla rewizji pod wypełnienie płytkami RPW,
     K3 - L15 - M125 - N250 - P400 - dla rewizji z pokrywą pełną RP

56



rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy



rewizje i włazy

Materiał: stal nierdzewna AISI 304 lub 316
                lub aluminium

Rodzaje: właz PRO RP - z pokrywą/ płytą przykrywającą
                właz PRO RPW - pod wypełnienie terakotą, płytkami, kostką brukową itp.               
   właz PRO RPZ - z pokrywą, stosowany m.in. w zbiornikach wodnych
   właz PRO RPS - z pokrywą, z siłownikiem
                właz ALU - produkty aluminowe – lekkie i estetyczne. 
                          Spośród włazów aluminiowych wyróżniamy: 
                              typ BASIC, typ BASIC z siłownikami oraz NOWĄ serię: typ LIGHT,  
   typ MEDIUM i typ MAXI
                pokrywa rewizyjna PR - alternatywa dla włazów – nierdzewne rozwiązanie 
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy



rewizje i włazy

68



rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy



rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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rewizje i włazy
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MONTAŻ

rewizje i włazy

Podczas montażu WŁAZÓW należy przestrzegać następujące warunki:

1. Część górna i część dolna czyszczaka muszą być złożone w trakcie zabudowy.

2. Należy pamiętać o umieszczeniu dystansów pomiedzy brzegami części górnej
i dolnej, aby uniknąć zniekształcenia ramy.

3. Właz należy wypoziomować i ustawić na wcześniej wykonanej studzience.

4. Zaleca się wypełnienie włazu betonem klasy C25/30 lub wyższej, w zależności od
jego wymiarów oraz wielkości docelowego wypełnienia.

5. Betonować należy na taką wysokość, aby była później możliwość zabudowy 
posadzki.

74



75



rozwiazania specjalne,

INFORMACJE OGÓLNE
Rozwiązania specjalne to przejścia szczelne 
stosowane do klejenia izolacji wodoszczelnej lub 
dla mocowania izolacji, a także wpusty podłogo-
we rewizyjne umożliwiające dostęp do kanalizacji 
podposadzkowej.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wszystkie przejścia szczelne oraz wpusty podło-
gowe rewizyjne KMB STEEL PRODUCT   wykony-
wane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej 
(AISI 304 albo AISI 316), dzięki czemu zapewniają 
trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu, a 
także spełniają wymogi sanitarne tak istotne dla 
zachowania pożądanej higieny.

KMB RODDING EYES DRAINS
ROZWIAZANIA SPECJALNE

ATUTY ROZWIĄZAŃ SPECJALNYCH 
KMB STEEL PRODUCT

są bardzo łatwe w montażu
okrągły kształt korpusu ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń
są wodoszczelne

®

,

®

DOBÓR ROZWIĄZAŃ SPECJALNYCH

Wybór uwarunkowany jest głównie poprzez 
następujące czynniki:

konieczność lepszego uszczelnienia kanalizacji stropowej

potrzeba regularnego podglądu instalacji

niezbędny pełny nadzór nad kanalizacją

RODZAJE ROZWIĄZAŃ SPECJALNYCH

Doskonale uszczelniające 
przejścia szczelne >>>
SERIA PS

Jeszcze lepszy podgląd,
dzięki wpustom rewizyjnym >>>
SERIA WRU

PRZEJŚCIA
SZCZELNE 

WPUSTY
REWIZYJNE
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rozwiazania specjalne,
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rozwiazania specjalne,
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rozwiazania specjalne,
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rozwiazania specjalne,
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rozwiazania specjalne,

81



zobacz więcej na www.draincity.pl

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ CAŁE AGLOMERACJE PRODUKTÓW 
ZE STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM

NASZE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIĄ BUDOWNICTWA
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