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SALHER to firma z ponad 35-letnim doświad-

czeniem w projektowaniu i produkcji oczysz-

czalni ścieków bytowych i przemysłowych, 

stacji uzdatniania wody, systemów reutylizacji 

wody szarej, separatorów ropopochodnych, 

a także akcesoriów do oczyszczania ścieków. 

SALHER jako producent swoich urządzeń jest 

jedną z wiodących firm w sektorze wodnym 

w Europie. SALHER zapewnia standardowe 

lub indywidualne rozwiązania w zależności od 

wymagań projektu. Dział techniczny dobiera 

kompletne rozwiązania począwszy od fazy 

koncepcyjnej, przez fazę projektową i produk-

cyjną, na budowie obiektu kończąc.

System UR
„UR” lub Ultra Reinforced − super wzmocniony, 

innowacyjny system produkcyjny Salher® dla 

wzmocnionych zbiorników gwarantujących 

bezpieczną instalację. Dzięki takiemu roz-

wiązaniu wiele instalacji podziemnych nie 

wymaga stosowania wzmocnień betonowych 

wokół zbiorników. Wytrzymałość mechaniczna 

jest o 100% większa w porównaniu do metod 

tradycyjnych.

Posadowienie i zalety oczyszczalni Salher:
l Grunty niestabilne lub wysoki poziom wód 

gruntowych.

l Instalacja podziemna z naziomem powyżej 

1 metra.

l Uniknięcie uszkodzeń w wyniku nieprawi-

dłowej instalacji, załadunku i rozładunku.

l Bezpieczna instalacja na terenach aktyw-

nych sejsmicznie.

Modułowe, prefabrykowane oczyszczalnie 
ścieków
Kompletne ciągi technologiczne dla przepły-

wów od 10 do 2000 m³/dobę. Produkcja i mon-

taż reaktorów od 1000 do 100000 l. Modułowe 

rozwiązania o pojemnościach nadających się 

do transportu morskiego dla standardowych 

kontenerów 20‘ i 40’. Podczas projektowania 

oczyszczalni brane są pod uwagę problemy 

takie jak: różne wielkości przepływów, różne 

poziomy kanalizacji sanitarnych, sezono-

wość, ograniczona przestrzeń pod zabudowę 

i ukształtowanie terenu, a także wpływ na 

środowisko naturalne. Oczyszczalnie Salher 

zaprojektowane są w sposób gwarantujący 

szybki montaż i uruchomienie.

Kompaktowe linie do reutylizacji wody
Biorąc pod uwagę racjonalna gospodarkę 

zasobami wodnymi Salher ma w w ofercie sys-

temy do reutylizacji wody szarej (woda z umy-

walek i pryszniców), a także wody deszczowej

Stacje uzdatniania wody
Salher dostarcza rozwiązania technologiczne, 

które spełniają określone wymagania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacje 

te mogą być zamontowane w kontenerze 

transportowym lub jako kompaktowa kon-

strukcja łatwa do podłączenia i szybkiego 

uruchomienia.

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: Urządzenia Salher 

posiadają europejskie certyfikaty zgodnie 

z normą ISO 9001: 2008, EN 12566 CE

Usługi:
l inżynieria i zarządzanie projektem

l projektowanie i doradztwo

l produkcja

l uruchomienie

l konserwacja

l kursy i wsparcie techniczne / dokumentacja 

techniczna

MODUŁOWE, KOMPAKTOWE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z GRP 

I  STALI NIERDZEWNEJ
Water Solutions Worldwide

n   Salher Polska Sp. z o.o.
Łubna 62, 05-532 Baniocha

www.salher.com, e-mail: polska@salher.com, tel. 22 737 24 95, faks 22 737 24 97
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