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Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; 
BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; 

Zakład Oczyszczalni Ścieków  - (44) 645-16-12; Dział Ochrony Środowiska/Laboratorium  - (44) 645-16-13 

 

 

 

1. Oferujemy usługi: 

 

1) Sprzętem specjalistycznym DAF KAISER i DAF SCK 4H w zakresie: 

 

 usuwanie osadów z wpustów ulicznych i kanałów burzowych, 
 mycie, czyszczenie przepompowni ścieków, 
 czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych,  
 czyszczenie, mycie separatorów tłuszczowych, 
 ciśnieniowe wycinanie korzeni wrośniętych w sieć kanalizacyjną, 
 przewóz osadów do miejsca unieszkodliwienia (utylizacja), 
 usuwanie awarii kanalizacyjnych (udrożnienia). 

 
 

 
 
 

Samochody specjalistyczne, których rozwiązania techniczne pozwalają na ciągłą pracę 
urządzenia   bez konieczności częstych przejazdów w celu zrzutu odessanych osadów i uzupełnienia 
wody. Technologia czyszczenia ciągów kanalizacyjnych z tzw. ,,odzyskiem wody’’ znacznie skraca czas 
wykonywanych prac jednocześnie redukuje koszty czyszczenia ciągów kanalizacyjnych i innej 
infrastruktury wod.-kan. 

Posiadamy operatorów samochodów specjalnych z dużą wiedzą w zakresie czyszczenia, 
budowy oraz eksploatacji urządzeń wod.-kan. 

 

  

2) Inspekcji przewodów rurowych 
 
 

 dysponujemy kamerowozem wyposażonym w sprzęt austriackiej firmy ‘’iPEK-TV’’,             
pozwalający sprawdzić prawidłowość wykonanych kanałów, tj. 

               - prostolinijność, 
               - prawidłowość ułożenia z założonym spadkiem, 
               - jakość wykonanych połączeń, 
 kontrola włączeń przykanalików, 
 sprawdzanie prawidłowości czyszczenia kanałów specjalistycznym samochodem. 

 
 
 

Zlecenia wykonujemy na zgłoszenia telefoniczne 
SEKCJA TRANSPORTU 

Tel. 44 645-16-06 do godz. 15.00 
Tel. kom. 603-665-554 


