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I
PROJEKT ZGOSPODAROWANIA TERENU
dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce
Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina Godzianów.

1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:
•

umowa z inwestorem

•

mapa do celów projektowych w skali 1:500

•

ustalenia z inwestorem

•

warunki techniczne z Gminy Lipce Reymontowskie

•

wizja w terenie

•

obowiązujące przepisy i normy w tym:

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2015.469 ze zm.)
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu
ścieków (t.j: Dz.U. 2015.139 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I gospodarki morskiej z dn.25.04.2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz.462 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2016 poz.290 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn.15.06.2002r)
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych(t.j.: Dz. U. 2016 poz.1570)

2. Dane ogólne
Inwestor: Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96- 127 Lipce Reymontowskie
Adres inwestycji: działki nr ewid. 612/37; 612/2; 614 obręb Wola Drzewiecka
działki nr ewid. 438/1; 444 obręb Płyćwia
jednostka ewidencyjna Lipce Reymontowskie; Godzianów
powiat skierniewicki
województwo łódzkie
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3. Przedmiot inwestycji i zakres zagospodarowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejscowości Wola Drzewiecka na terenie gminy Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia
na terenie gminy Godzianów. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej od
węzła hydrantowego na działce o nr ewid. 612/2 w miejscowości Wola Drzewiecka do wodociągu
PVC na działce o nr ewid. 614 w miejscowości Wola Drzewiecka.
Projektowana sieć wodociągowa ma długość:
L= 271,2 mb rurociągi o średnicy 110 mm z rur SDR 17 PE 100 PN 10
Projekt techniczny został opracowany na aktualizowanych podkładach mapowych.
W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci
wodociągowych. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipce Reymontowskie oraz
Płyćwia będzie miała miejsce wzdłuż dróg stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie oraz
Godzianów.
Projektowane roboty budowlane będą polegać:
- geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci wodociągowej rozdzielczej;
- wykonaniu wykopów;
- odwodnieniu wykopów;
- ułożeniu przewodów wodociągowych w wykopach;
- wykonaniu uzbrojenia sieci wodociągowej w zasuwy;
- wykonaniu węzłów hydrantowych szt.2 oraz przebudowy istniejącego węzła hydrantowego;
-zasypywaniu wykopów oraz zagęszczeniu gruntu;
- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni.

4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola
Drzewiecka na terenie gminy Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia na terenie gminy
Godzianów. Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie i rozbudowę infrastruktury wodociągowej w
miejscowości Wola Drzewiecka na terenie gminy Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia
na terenie gminy Godzianów. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się
zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci wodociągowej jako inwestycja liniowa nie powoduje
konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Nie jest
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wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Przy ustalaniu trasy sieci wodociągowej
wzięto pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenu. Projektowaną sieć wodociągową
należy włączyć na działce o nr ewid. 612/2 w miejscowości Wola Drzewiecka do istniejącej sieci
wodociągowej w punkcie W1 (węzeł hydrantowy) poprzez trójnik z zasuwą odcinającą, a zakończyć w
punkcie W5 poprzez trójnik z zasuwą odcinającą na działce o nr ewid. 614 w miejscowości Wola
Drzewiecka.
4.2. Lokalizacja
Sieć wodociągową rozdzielczą projektuje się na działkach o nr ewid. 612/37; 612/2; 614 w obrębie
0007 Wola Drzewiecka w jednostce ewidencyjnej 101505_2 Lipce Reymontowskie – oraz na działkach
o nr ewid. 438/1; 444 w obrębie 0014 Płyćwia w jednostce ewidencyjnej 101503_2 Godzianów
powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Działki na których planowana jest budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej stanowią własność Gminy Lipce Reymontowskie oraz Gminy Godzianów.
W ciągu projektowanej sieci wodociągowej z uzbrojenia podziemnego i naziemnego nie występuje
infrastruktura kolidująca z projektowaną siecią wodociągową. Administratorem istniejącej sieci
wodociągowej jest Gmina Lipce Reymontowskie.
4.3. Istniejąca gospodarka wodno-ściekowa oraz warunki gruntowo - wodne
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm usytuowanej w pasie
drogowym drogi gminnej działka nr ewid. 612/2 w miejscowości Wola Drzewiecka
Ciśnienie robocze SUW Pmax= 0,35MPa; Pmin=0,25MPa.
Warunki gruntowo wodne – w/g opinii geotechnicznej.
4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane przedsięwzięcie
Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej wymaga czasowego zajęcia terenu o szerokości pasa
od 2 do 3m. Orientacyjna powierzchnia zajmowana 700 m2. Maksymalne zgłębienie wykopów do
1,8m. Przykrycie przewodu zasadniczego generalnie przyjęto 1,5m. Urobek z wykopów w miejscach
wymiany gruntu na całości na wywóz stały.
4.5. Ochrona konserwatorska
Nie występują stanowiska archeologiczne oraz obszar inwestycji nie jest objęty ochroną
konserwatorską.
4.6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej
Działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych. Nie ma wpływu na teren eksploatacji
górniczej.
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4.7. Dane o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, nie
stanowi źródła emisji hałasu. Terenu nie podlegają ochronie przed hałasem w myśl przepisów
szczegółowych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.
Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się
zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja
zgodnie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ani potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Mając na uwadze powyższe nie wymaga ona opracowania oceny i
raportu oddziaływania na środowisko.

4.8. Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy
4.9. Inne dane
Budowa odcinka sieci wodociągowej nie powoduje wycinki drzew podlegających ochronie. Roboty
ziemne i montażowe należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich.
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II
PROJEKT TECHNICZNY
dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce
Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina Godzianów.
1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych, zgodnych z obowiązującymi
przepisami i normami, mających na celu wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości
Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina Godzianów
1.1. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągową rozdzielczą w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w
miejscowości Płyćwia gmina Godzianów zaprojektowano rur PE 100 PEHD SDR 17 1,0 MPa Ø110mm
łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Projektowana sieć wodociągowa włączona
zostanie do istniejącej sieci wodociągowej poprzez trójniki, zasuwy kołnierzowe oraz
kołnierze dla rur PE o odpowiednich średnicach. Sieć wodociągową układać zgodnie z Instrukcją
montażową układania w gruncie rurociągów PE oraz wytycznymi producenta i obowiązującymi
normami. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej,
kołnierzowej zgodnie z załączonymi schematami węzłów. Materiały użyte do montażu sieci
wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest higieniczny dopuszczający ich do
używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI „Instal”
Warszawa oraz „ocenę higieniczną” wydaną przez Państwowy Zakład Higieny – Warszawa. Na
załamaniach i rozgałęzieniach sieci należy wykonać bloki oporowe.
Długość projektowanych przewodów wodociągowych:
PEHD PE – 100 SDR17 (PN10) Ø 110mm L-271,2mb
Wodociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm, pełna wymian gruntu. Przewód
obsypać piaskiem do wysokości 0,3m nad rurą ze starannym zagęszczeniem. Sieć wodociągową
wykonać należy na sucho w wykopach odwodnionych. Odcinek W2-W3 wykonać metodą przecisku
sterowanego. Nad przewodem sieci wodociągowej 0,5m od wodociągu należy ułożyć taśmę
ostrzegawczą

z wkładką metaliczną. Roboty ziemne planuje się wykonać w większości jako

wąskoprzestrzenne na wywóz z pełnym szalowaniem ścian. wykopów. wykopy mechaniczne w 90%,
reszta to wykopy ręczne. Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem
zachowując min. odległości: od słupów energetycznych - 1,0m, od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m

Projekt budowlany
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie
oraz w miejscowości Płyćwia gmina Godzianów.

(w pionie 0,7-0,9m). Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od
podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów lub przecisków w rurze ochronnej.
1.2. Uzbrojenie sieci
Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwy odcinające węzłowe żeliwne z miękkim
uszczelnieniem. Miejsce rozmieszczenia zasuw pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Zasuwy powinny posiadać obudowy z PCV i skrzynki żeliwne zabezpieczone przez obetonowanie i
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obudowy do zasuw wykonać zgodnie z normą
PN-85/M-74081.
2. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z normą branżową
PN B 10736 : 1999'' Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych '' Przykrycie
sieci wodociągowej / naziom / dla rur PE ze względów wytrzymałościowych nie może być mniejsze niż
1,2 m /jeżeli rurociąg narażony jest na ruch uliczny/. Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie
przewodu wynosi głębokość przemarzania + 0,2 m. Przy mniejszych głębokościach przewód należy
starannie ocieplić. Zagęszczanie materiału zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane. Nad
wodociągiem około 30cm nad wierzchem rurociągu należy umiejscowić taśmę ostrzegawczą koloru
niebieskiego z wkładka metalową. Prace w pobliżu sieci telekomunikacyjnej wykonac ręcznie.
Obsypywanie przewodów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność (PN -92 / B10735.Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze -rury kanałowe i PN-81/B -10725
-przewody ciśnieniowe ).
Ułożenie rurociągów, obsypkę przewodów, zagęszczenie gruntu wokół i nad przewodami
wodociągowymi wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową - układanie w gruncie rurociągów z
produkowanych przez producenta rur".
Prace przewiertowe mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy z odpowiedni przeszkoloną
załogą. Roboty należy wykonywać od miejsca włączenia, należy dokładnie zlokalizować istniejący
wodociąg i określić jego średnicę i materiał z jakiego jest wykonany.
Należy montować bloki oporowe przy łukach itp. Wymiary bloków podano w normie BN-81/9192-05.
Prace należy prowadzić pod stałą kontrolą pracownika z uprawnieniami do prowadzenia robót
budowlanych. Stanowisko pracy w obrębie komór montażowej i kontrolnej należy odpowiednio
wyposażyć w bariery ochronne, drabiny itp.
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Wszyscy zatrudnieni pracownicy na terenie budowy powinni być wyposażeni w hełmy, kamizelki
ostrzegawcze koloru pomarańczowego i inne przysługujące im środki ochrony osobistej. Zabrania się
pracownikom wchodzenia na jezdnię w miejscu robót.
Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez Gminę Lipce Reymontowskie oraz
protokołu z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
3. ROBOTY MONTAŻOWE
Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń
producenta i przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa. Montaż przewodów
wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów
ciśnieniowych z PE „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych
opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz obowiązującymi normami i wytycznymi prawa
budowlanego. Do montażu stosować rury posiadające atest producenta.
4. PRÓBA SZCZELNOŚCI DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996, która
dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PVC i PE. Polska norma nie uwzględnia
zjawiska pełzania rur PCV i PE.
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,5 razy większe od
ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności
należy przepłukać siec czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.
Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że
woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z wymaganiami jakie obowiązują u dostawcy wody w
tym przypadku Gminę Bielawy, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139. j.t.).
5. SKRZYŻOWANIE PRZEWODÓW Z PRZESZKODAMI
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu
dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczy przed załamaniem poprzez
podwieszenie lub ujęcie rurami połówkowymi z podparciem na ścianach wykopu. W przypadku
skrzyżowania z rurociągami drenarskimi (zbieracze, sączki) należy w miejscu kolizji je zdemontować, a
następnie po ułożeniu wodociągu – odbudować. W przypadku skrzyżowania z rurociągami
drenarskimi z tworzyw sztucznych, należy rurociąg odkopać, a następnie zabezpieczyć przez
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podwieszenie na belce drewnianej opartej na krawędziach wykopu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń
z istniejącą infrstrukturą prace prowadzić pod nadzorem właściciela sieci. Wykopy wykonywać
ręcznie.
6. ODBIORY ROBÓT
Odbiory techniczne robót składaj się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i z
odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z
wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
protokołami odbiorów częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacji geodezyjne jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego na
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonanie .
UWAGA!
1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej.
2. Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcji wykonania sieci z rur z tworzyw
sztucznych, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 oraz
przepisami w zakresie BHP.
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III
INFORMACJA DO PLANU BIOZ
I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
Projektuje się budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 612/37; 612/2; 614 w
obrębie 0007 Wola Drzewiecka w jednostce ewidencyjnej 101505_2 Lipce Reymontowskie – oraz na
działkach o nr ewid. 438/1; 444 w obrębie 0014 Płyćwia w jednostce ewidencyjnej 101503_2
Godzianów powiat skierniewicki, województwo łódzkie
Kolejność realizacji przedsięwzięcia
-

wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej
roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odkład;
montaż przewodów wodociągowych;
montaż armatury wodociągowej;
inwentaryzacja geodezyjna;
odbiór techniczny;
zasyp kanałów;
wywóz nadmiaru gruntu;
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W pasie prowadzonych robót nie występuje uzbrojenie podziemne kolidujące z budowaną
rozdzielczą siecią wodociągową.
III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenie

bezpieczeństwa

i

zdrowia

ludzi

mogą

stwarzać

następujące

elementy

zagospodarowania terenu:
-

wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

-

montaż rur wodociągowych;

-

montaż armatury wodociągowej

-

montaż węzłów hydrantowych

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:
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Roboty ziemne i montażowe:
-

przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

-

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

-

przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu;

-

potrącenie pojazdem mechanicznym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie
przeszkolenia

prowadzonego

wśród

wszystkich zatrudnionych

pracowników

(generalnego

wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).
Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na
poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje kierownik robót. Zachodzi konieczność
stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami
zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne dla bezpiecznego wykonywania robót. Nadzorują to
kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;
- prawidłowe składowanie materiałów budowlanych;
- wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż;
- dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych.
Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej
muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych
przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami.

Schematy węzłów
HP dn80 nadziemny

N80
FF 80 L-100mm

TK 100

Zk100

Proj.PEHD 110mm
T Ć 100/100

Zk80
FW 100mm
Nasuwka PVC 110mm
Istn.PVC110mm
blok oporowy

W1
HP dn80 nadziemny

TK 100

N80
FF 80 L-100mm

Zk100

Zk80

TK 100

TK 100

TK 100
blok oporowy

TK 100

T Ć 100/100

blok oporowy

T Ć 100/100

W2
HP dn80 nadziemny

Hp2
N80

TK 100

FF 80 L-100mm
Zk80

Zk100

Nasuwka
FW 100

T Ć 100/100

Nasuwka

TK 100

blok oporowy

FW 100
blok oporowy

T Ć 100/100

W5

Hp1
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Oznaczenia:
TK- połączenie kołnierzowe do rur PE
T-trójnik żeliwny
ZK - zasuwa
HP-hydrant ppoż nadziemny
FF-złaczka żeliwna dwukołnierzowa
FW -kształtka
N-kolano stopowe
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