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W zgodzie z naturą...



Nie zmienimy przeszłości

ale możemy zmienić przyszłość!
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Tak... mamy swoją historię. Dzisiejszy kształt firmy to efekt wielu zmian 
i doświadczeń, trudnych zdarzeń i sukcesów oraz pracy wielu ludzi, których 
łączył i nadal łączy jeden cel. Ciągle rozwijamy się i chcemy produkować wy-
sokiej jakości odwodnienia liniowe ku zadowoleniu naszych klientów. Każde 
doświadczenie przekuwamy na wzrost wydajności pracy. Cieszymy się, że 
możemy działać na rynku europejskim i współpracować z wieloma firmami. 
Przyszłość kreuje nowe rozdziały naszej historii. Możecie na nas liczyć!

W pierwszym okresie IMCOMA współpracowała z firmą 
STORAMA, pomagając jej w imporcie różnych materiałów 
budowlanych.

STORA-DRAIN wyrosła na bazie firmy IMCOMA (IMport 
COnstruction MAterial), założonej 5 września 1979 roku 
przez rodzinę Geerinckx.

1979
1979
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IMCOMA uruchomiła w 1994 roku nowe centrum dystry-
bucyjne w miejscowości Hamme w Belgii, działające jako 
agent różnych jednostek produkcyjnych.

W latach osiemdziesiątych XX wieku STORA-DRAIN 
posiadała sieć punktów dystrybucyjnych w całej Europie.

1985
1994

W 2009 roku IMCOMA i O.P.S.O. Sp. z o.o. dołączyły do 
przemysłowej grupy rodziny IDE.

Duże zapotrzebowanie i rozwój sprzedaży spowodo-
wała uruchomienie produkcji kanałów z polimerobetonu 
STORA-DRAIN w Polsce-Jelenia Góra (O.P.S.O. Sp. z o.o.).

2007
2009

Grupa posiada w swoim składzie zakłady produkcyjne 
w Belgii, Francji oraz w Polsce: FONDATEL – odlewnia 
żeliwa; HERMELOCK – włazy kompozytowe; BSI – pro-
dukcja rur PCV; ROTOPLAST – zbiorniki z polietylenu; 
O.P.S.O. Sp. z o.o. – kanały z polimerobetonu.

Dokonano koleinych inwestycji i zbudowano w Polsce 
– Jelenia Góra nowy zakład produkcyjny STORA-DRAIN, 
a w roku 2017 w wyniku dalszego rozwoju zainstalowano 
dodatkową linię produkcyjną.

2012
2018

www.stora-drain.pl
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OPIS FIRMY
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Zapraszamy
do współpracy!

Mamy solidne podstawy...
Realizowana na terenie zakładu produk-
cja odbywa się w oparciu o nowoczesne 
technologie, dzięki czemu powstają-
ce kanały z polimerobetonu są trwałe 
i sprawdzają się w każdych warunkach 
eksploatacyjnych. Produkty, jakie po-
wstają na taśmach zakładu to duża róż-
norodność kształtów i parametrów.

Szeroki asortyment STORA-DRAIN, któ-
ry prezentuje nasz katalog produktów, 
pozwala na systemowe rozwiązanie od-
prowadzania wody deszczowej. Odwod-
nienia liniowe gwarantują efektywne 
odprowadzanie wody z podjazdów, wjaz-
dów do garaży, powierzchni parkingów, 
dróg, autostrad, wielkopowierzchnio-
wych hal, garaży podziemnych jak i wie-
lopoziomowych, terenów handlowych 
oraz parków przemysłowych.

Wykorzystywany do produkcji polimero-
beton to materiał o bardzo wysokiej trwa-
łości i odporności zarówno na wilgoć, jak 
i na niskie temperatury w okresie zimo-
wym. Tworzone z niego odwodnienia 
liniowe dają gwarancję niezawodności 
o każdej porze roku bez względu na po-
wierzchnię i ilość odprowadzanej wody.

Credo marki STORA-DRAIN to dążenie do 
stałej poprawy jakości i systematycznego 
wprowadzania na rynek nowych produk-
tów. Obecnie w ofercie znajdują się koryt-
ka z polimerobetonu, ruszty oraz wpusty, 
które wyróżniają się nowoczesnym wyglą-
dem. Poza tym nasze produkty charakte-
ryzują się trwałością kanałów oraz przy-
jaznym układem szczelin w rusztach dla 
wszystkich uczestników ruchu pieszego 
i drogowego.

O.P.S.O. Sp. z o.o. prowadzi działalność 
w zakresie produkcji wyrobów z polime-
robetonu z poszanowaniem środowiska 
naturalnego i jego zasobów. Wprowa-
dzając innowacyjne rozwiązania oraz 
wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
naszych klientów – czynnie przyczy-
niamy się do poprawy stanu środowi-
ska (posiadamy certyfikat PN-EN ISO 
14001:2015).

Nasze odwodnienia liniowe dostępne 
są w sprzedaży na terenie całej Europy 
- posiadamy swoje magazyny i biura 
handlowe w krajach: Czechy, Słowacja, 
Francja, Niemcy oraz Belgia.
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S.A.

PROTECT NATURE

CARE FOR THE ENVIRONMENT

SAFE

Firma przyjazna
środowisku

       O.P.S.O. Sp. z o.o. producent wyrobów marki STORA-DRAIN 
z siedzibą w Jeleniej Górze jest częścią grupy BSI należącej do belgij-
skiej rodziny IDE. Kanały odwadniające produkowane są z polimero-
betonu. Dzięki niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości polimerobeto-
nowe odwodnienia mają szeroki zakres zastosowania. Począwszy od 
odprowadzania wód deszczowych z posesji domowych do odwadnia-
nia powierzchni parkingów, dróg i autostrad.

Ciągle się rozwijamy!!!
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Odlewnia Fondatel. Największa belgij-
skia odlewnia specjalizująca się w pro-
dukcji żeliwa wykorzystywanego przy 
budowie dróg.

www.fondatel.com

GRUPA BSI
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Hermelock jest producentem włazów z kom-
pozytu poliestrowego – poliuretanu wzmoc-
nionego włóknem szklanym. Biorąc pod uwa-
gę stosunek ich wymiarów do wytrzymałości 
na obciążenia – są bardzo lekkie. Dużą zaletą 
jest niezwykle prosty montaż przy pomocy 
tylko jednej osoby, nie wymagający pomocy 
mechanicznej.

www.hermelock.be

GRUPA BSI



S.A.
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Producent rur PVC. Zakres produkcji: rury 
kanalizacyjne do odprowadzania ścieków 
sanitarnych i deszczowych, rury z polietyle-
nu, kanały kablowe i przewody elektryczne.

.

www.arva.be

GRUPA BSI
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Spełniamy
NORMY!

PN-EN 1433:2005

11



12

Posiadamy
ATESTY!
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Posiadamy
ATESTY!

PN-EN ISO 14001:2015
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ANTYPOŚLIZGOWE
Dobrze przemyślana
powierzchnia antypoślizgowa

OZNACZENIE CE (DWU)
Zgodnie z dyrektywą UE
(dyrektywa 305/2011/EU
z 4 czerwca 2011,
zastępuje wytyczne 89/106/EEG)

POWŁOKA
Farba na bazie wody, nietoksyczna,
przyjazna dla środowiska

100%
IDENTYFIKACJI
Oznaczenia firmowe
i odlany numer
partii produkcji

100%
ODNAWIALNE

JAKOŚĆ
Jakość GJS-500/7
zgodnie z EN1563

ODPORNY
NA CHEMIKALIA
Niepodatny na działanie

silnych substancji chemicznych

ODPORNY
NA OBCIĄŻENIA
Według klas obciążenia

(A15-F900), zgodnie z EN1433 MROZOODPORNY 
Wytrzymały na skrajnie

niskie temperatury

ODPORNY NA
SZOK TERMICZNY

Wytrzymuje bez zmian
duże skoki temperatury
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PRZYJAZNE
DLA ROWERÓW
I WÓZKÓW
Szczelina w rusztach nigdy
nie jest większa niż 20mm

NOWOCZESNY WZÓR
Estetyczne szczeliny EN1433

Wyprodukowano
zgodnie z EN1433

OZNACZENIE
Klasy obciążenia

ŁATWY DO
CZYSZCZENIA

Powierzchnia łatwa do
utrzymania w czystości

ODPORNY NA SÓL
Odporny na wodę
słoną i chlorowaną oraz
na wodę morską

PRZYJAZNY
DLA ŚRODOWISKA

Nie wpływa negatywnie
na środowisko

ODPORNY NA
BLAKNIĘCIE

Nie traci koloru nawet
po długim okresie

ŁATWY
DO MONTAŻU
System pióro-wpust

umożliwia łatwe
układanie kanałów

W zgodzie z naturą...
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02

03
04

GAMA PRODUKTÓW STORA-DRAIN

TOP
STORA-DRAIN

KLASA A15/B125/C250

SELF
STORA-DRAIN

KLASA A15/B125HOME
STORA-DRAIN

KLASA A15

LIGHT
STORA-DRAIN

KLASA A15
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05
06

07
08

PARKING
STORA-DRAIN

KLASA A15/B125/C250 BASE
STORA-DRAIN

KLASA C250/D400

OPTIMA
STORA-DRAIN

KLASA C250/D400/E600 SUPER
STORA-DRAIN

KLASA D400/F900
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KLASY OBCIĄŻENIA

Oznaczenia A15, B125, C250, D400, E600 i F900 informują o wielkości obciążenia próbnego wyrażonego w kN, które jest przykładane w sposób 
statyczny do badanego elementu w warunkach laboratoryjnych.  Np. klasa rusztu C250 oznacza, że przenosi obciążenie wielkości 250 kN przyło-
żone zgodnie z normą PN-EN 1433:2005.

wg PN-EN 1433:2005

Obszary komunikacyjne dla pieszych
i rowerzystów oraz tereny przydomowe.A 15KLASA

Chodniki i strefy o podobnym charakterze,
obszary dla samochodów osobowych, tarasy, 
alejki, wjazdy do garaży.B 125KLASA

Obszary podlegające dużym obciążeniom ruchu
kołowego, wielkopowierzchniowe parkingi,
parki przemysłowe.E 600KLASA

Jezdnie dróg, pobocza oraz obszary
podlegające dużemu natężeniu
ruchu samochodów.D 400KLASA

C 250KLASA
Strefy przykrawężnikowe ulic, poboczy
i chodników, parkingi, drogi na terenach
handlowych. Obszary o średnim
natężeniu ruchu samochodów.

Tereny przemysłowe, powierzchnie specjalne
podlegające szczególnie dużym obciążeniom.F 900KLASA



STORA-DRAIN

LIGHT
KANAŁY Z POLIPROPYLENU

01
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Kanały STORA LIGHT wykonane są z polipropylenu, 
który jest organicznym związkiem chemicznym, poli-
merem z grupy poliolefinów, zbudowanym z merów. 
Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej poli-
meryzacji propenu. Jedno z najczęściej stosowanych 
tworzyw sztucznych.

Wszystkie kanały STORA LIGHT wprodu-
kowane są z wyjściem pionowym co daje 
możliwość zamontowania króćca.

STORA-DRAIN

LIGHT
KANAŁY Z POLIPROPYLENU

01 A15

Korytka STORA LIGHT wykonane są z polipropylenu. 
Są to lekkie korytka bez spadku, przeznaczone do 
użytku przydomowego na alejki i wejścia do pose-
sji. Standardowo korytka STORA LIGHT dostarczane 
są z rusztami ocynkowanymi z szerokością szczeliny 
10 mm ale mogą być wyposażone w ruszty z gamy 
STORA-DRAIN również klasy A15 ze szczeliną 6 mm. 
Każde korytko STORA LIGHT ma fabrycznie wbudo-
wane wyjście pionowe.

Do kanałów STORA LIGHT dedyko-
wane są ruszty ocynkowane o szczeli-
nach szerokości 6 mm i 10 mm.

STORA LIGHT wykonane są z polipro-
pylenu. Są to lekkie korytka bez spadku, 
przeznaczone do użytku przydomowe-
go na tarasy, alejki, wejścia do posesji.
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Zamocowanie
zatrzaskowe

Kanał STORA LIGHT z rusztem
ocynkowanym ze szczelinami 10 mm.
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W systemie STORA LIGHT mamy jeden 
rodzaj ścianki czołowej do zamykania 
kanałów. Ściankę czołową uniwersalną 
również z polipropylenu.

Do kanału STORA LIGHT w łatwy
sposób zamontować króciec.

Kanały STORA LIGHT w bar-
dzo łatwy sposób można ze 
soba połączyć. Zastosowany 
został system pióro-wpust, co 
umożliwia szybki montaż.

Osadnik rynnowy / boczny

Osadnik rynnowy / pionowy



HOME
KANAŁY Z POLIMEROBETONU

STORA-DRAIN02
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STORA-DRAIN

HOME A15
KANAŁY Z POLIMEROBETONU

02
System odwadniania przydomowych powierzchni dla pieszych 
STORA HOME łączy lekkość, praktyczność zastosowania oraz no-
woczesny wygląd. W skład systemu wchodzą:
 kanał standardowy lub kanał z króćcem   ścianka czołowa 
bez wyjścia lub z króćcem   osadnik

Dodatkowo dostępne są kanały 0,5 m standard lub krzyżowy (do 
połączeń krzyżowych). Uzupełnieniem systemu są wycieraczki oraz 
wpust punktowy, który stosuje się np. w ogrodach pod krany.

W systemie STORA HOME 
mamy trzy rodzaje ścianek 
czołowych do zamykania 
kanałów. Ściankę czołową 
z króćcem, bez wyjścia 
oraz uniwersalną.

Kanały STORA HOME wykonane są z poli-
merobetonu. Jest on kompozytem budowla-
nym, odmianą betonu, w którym tradycyjne 
spoiwo (cement), zastąpiono żywicami syn-
tetycznymi. Jest to mieszanina kruszyw mi-
neralnych i mikrowypełniacza wiązana wyso-
koreaktywną żywicą poliestrową poddawanej 
utwardzeniu przez zastosowanie inicjatora 
uaktywnionego przyspieszaczem reakcji. 

Do kanałów STORA HOME dedyko-
wane są ruszty ocynkowane o szcze-
linach szerokości 6 mm i 10 mm.

Ścianka czołowa
z króćcem

Ścianka czołowa
uniwersalna

Ścianka czołowa
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Zamocowanie
zatrzaskowe

Kanał STORA HOME z rusztem
ocynkowanym ze szczelinami 10 mm.

Osadniki piasku
STORA HOME

z rusztem
ocynkowanym

oraz kuwetą
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Do kanału STORA HOME z gotowym 
króćcem w miejsce wyjścia instaluje się 
syfon, który filtruje zanieczyszczenia, 
będące w kanale.

System STORA HOME ofe-
ruje wpust punktowy z żeliw-
nym rusztem i ocynkowaną 
kuwetą wewnątrz.

Wycieraczka STORA HOME
z ocynkowanym rusztem kratowym

Kanały STORA HOME w bardzo 
łatwy sposób można ze soba po-
łączyć. Zastosowany został system 
pióro-wpust, co umożliwia szybki 
montaż.

Kanał
STORA HOME
z rusztem
ocynkowanym
i gotowym
króćcem



STORA-DRAIN

SELF
KANAŁY Z POLIMEROBETONU

03
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STORA-DRAIN

SELF A15 / B125
KANAŁY Z POLIMEROBETONU

03
Dzięki dużej wytrzymałości i niewielkiej wadze kanały STORA SELF 
są idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wody deszczowej 
wokół domów, przed wjazdami do garaży, wokół tarasów i ale-
jek. Kanały te są dostępne w różnych wysokościach, szerokościach 
B=100/150/200 mm i długościach: 1 mb i 0,5 mb. Elementy syste-
mu łączy się na pióro-wpust. Wybór rodzaju rusztów zależy nie tylko 
od funkcjonalności ale i od estetyki. Korytka STORA SELF są dostępne 
w klasach wytrzymałości A15, B125.

W systemie STORA SELF mamy dwa 
rodzaje ścianek czołowych z polimero-
betonu do zamykania kanałów. Ściankę 
czołową z króćcem oraz bez wyjścia.

Dodatkowo kanał STORA SELF można
zamknąć ścianką czołową uniwersalną.

System STORA SELF oferuje bogatą gamę 
rusztów do montażu. Między innymi szcze-
linowy ruszt ocynkowany 10 mm i 6 mm.

Ścianka czołowa
z króćcem

Ścianka czołowa Ścianka czołowa
uniwersalna
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Do kanałów sysemu STORA SELF można 
zamontować również, żeliwne ruszty, które 
oprócz dużej wytrzymałości charakteryzują 
się bardzo estetycznym wyglądem.

Zamocowanie
zatrzaskowe

Zamocowanie
na śrubę

Zamocowanie
na śrubę

Zamocowanie
na śrubę



30

Istnieje możliwość zamówienia kanałów 
systemu STORA SELF z wyjściem piono-
wym do samodzielnego wybicia.

Kanały STORA SELF w bardzo 
łatwy sposób można ze soba 
połączyć dzięki zastosowane-
mu systemowi pióro-wpust.

Kanał
STORA SELF
z gotowym,
wbudowanym
króćcem.

Osadnik piasku
STORA SELF 150/200
z rusztem żeliwnym

SELF 100SELF 150SELF 200

Syfon do kanałów 
STORA SELF

Osadnik piasku STORA SELF 100
z rusztem ocynkowanym + kuweta



STORA-DRAIN

TOP
KANAŁY Z POLIMEROBETONU
ZE WZMOCNIONYM BRZEGIEM 

04
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STORA-DRAIN

TOP A15 / B125 / C250
KANAŁY Z POLIMEROBETONU ZE WZMOCNIONYM BRZEGIEM

04
Polimerobetonowe odwodnienia STORA 
TOP mają szeroki zakres zastosowania. 
Występują tylko i wyłącznie w szerokości 
B=100 mm. Jest to proste i ekonomiczne 
rozwiązanie nawet dla najbardziej wyma-
gających klientów. W standardzie dostęp-
ne są ruszty szczelinowe ocynkowane 
oraz żeliwne. Dzięki możliwości zastoso-
wania rusztu CENTRIC kanał STORA TOP 
z wzmocnionymi brzegami z polimerobe-
tonu jest idelnym rozwiązaniem w miej-
sach gdzie wymagane jest zastosowanie 
odwodnienia liniowego i jednocześnie 
zachowanie estetyki danej powierzchni 
lub na powierzchniach specjalistycznych.

Do systemu STORA TOP mogą być 
zamontowane szczelinowe ruszty 
ocynkowane o szer. 10 mm.

W systemie STORA TOP mamy dwa ro-
dzaje ścianek czołowych do zamykania 
kanałów. Ściankę czołową z króćcem oraz 
bez wyjścia.

Ścianka czołowa
z króćcem

Ścianka czołowa
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Do kanałów sysemu STORA TOP 
można zamontować również wy-
trzymałe, żeliwne ruszty.

Zamocowanie
na śrubę

Zamocowanie
na śrubę

Bez zamocowania Bez zamocowania

Kanały STORA TOP mają wzmocnione 
krawędzie z polimerobetonu co sprawia 
że konstrukcja tego kanału jest wytrzy-
mała i odporna na obciążenia.

Ruszty ocynkowane
STORA TOP
CENTRIC/EXCENTRIC

EXCENTRIC

CENTRIC
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Kanały STORA TOP produkowane są 
z miejscem na wyjście pionowe do 
samodzielnego wybicia lub z zamon-
towanym, gotowym już króćcem.

Kanały STORA TOP w bar-
dzo łatwy sposób można ze 
soba połączyć. Zastosowany 
został system pióro-wpust, 
co umożliwia szybki montaż.

Osadnik piasku STORA TOP
z rusztem ocynkowanym
do systemu CENTRIC/EXCENTRIC
oraz kuweta

Ruszt ocynkowany
STORA TOP do systemu
CENTRIC/EXCENTRIC
montowany do
osadnika piasku

Miejsce przewidziane
na uszczelnienie
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STORA-DRAIN

TOP LINE C250
PARKINGOWE KORYTKA ODWADNIAJĄCE

04 NOWOŚĆ

Polimerobetonowe odwodnienia STORA TOP LINE mają 
przede wszystkim zastosowanie w parkingach. Występują 
tylko i wyłącznie w szerokości D=150 mm. Jest to pro-
ste i ekonomiczne rozwiązanie dla miejsc gdzie w szybki 
sposób trzeba zainstalować odwodnienie. Standardowe 
elementy systemu STORA TOP LINE składają się tylko 
z polimerobetonowego korytka i nie trzeba montować 
rusztów. Korytka łączą się ze sobą za pomocą systemu 
pióro-wpust.

Kanał STORA TOP LINE
można zamknąć przy użyciu
ścianki czołowej

Element do połączeń kątowych ”L” Element do połączeń "T" Ścianka czołowa

Przekrój korytka
STORA TOP LINE



Ścianka czołowa systemu
STORA TOP LINE
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Sposób łączenia
pióro-wpust

Sposób użycia elementu do 
połączeń ”T” w systemie
STORA TOP LINE

Sposób użycia elementu do 
połączeń ”L” w systemie
STORA TOP LINE



STORA-DRAIN

PARKING
KANAŁY Z POLIMEROBETONU
Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

05
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STORA-DRAIN

PARKING A15 / B125 / C250
KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

05
Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności 
chemicznej i zintegrowanemu profilowi zabezpiecza-
jącemu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, koryt-
ka polimerobetonowe STORA PARKING są idealnym 
rozwiązaniem do odprowadzania wód opadowych 
z terenów o średnim natężeniu ruchu. Korytka STORA 
PARKING przeznaczone są do odwodnienia parkingów, 
dróg na terenach handlowych i chodników. Korytka 
STORA PARKING szerokości B=100 mm są dostępne ze 
spadkiem lub bez spadku. Korytka szerokości B=150/200 
/300 mm są dostępne bez spadku. Stosunkowo niewiel-
ka waga i system łączenia pióro-wpust ułatwia montaż.

Szeroka gama rusztów pomaga dobrać odwodnienia do 
każdego typu terenu. Korytka STORA PARKING są do-
stępne od klasy A15 do klasy C250 włącznie.

Kanał STORA PARKING
może być zakończony przy
zastosowaniu ścianek czołowych.

STORA PARKING jest kanałem z ocynko-
waną krawędzią, która jest integralną czę-
ścią korytka z polimerobetonu.

Do systemu STORA PARKING mogą 
być zamontowane ruszty ocynkowa-
ne kratowe oraz szczelinowe.

Ścianka czołowa
uniwersalna

Ścianka czołowa
bez wyjścia
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Dla bardziej wymagających miejsc, 
system STORA PARKING oferuje 
wytrzymałe żeliwne ruszty.

Zamocowanie
na śrubę

Zamocowanie
na śrubę

Zamocowanie
na śrubę

Kanał krzyżowy 
STORA PARKING
z rusztem żeliwnym 0,5 m
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Do kanału STORA PARKING w miejsce 
wyjścia instaluje się syfon, mający na 
celu filtrowanie zanieczyszczeń będą-
cych w kanale oraz ograniczenie nie-
przyjemnych zapachów.

Kanały STORA PARKING w bardzo ła-
twy sposób można ze soba połączyć. Za-
stosowany został system pióro-wpust, 
co umożliwia szybki montaż.

PARKING 200PARKING 150PARKING 100 PARKING 300

Jednoczęściowy osadnik piasku 
STORA PARKING 100
z rusztem żeliwnym 0,5 m

Dwuczęściowy osadnik piasku
STORA PARKING 150/200/300
z rusztem żeliwnym 0,5 m



STORA-DRAIN

BASE
KANAŁY Z POLIMEROBETONU
Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

06

NOWOŚĆ
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STORA-DRAIN

BASE C250 / D400
KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

06
Kanały STORA BASE z krawędzią ocynkowaną do-
stosowane są do odprowadzania wód deszczowych 
z terenów przemysłowych o dużym natężeniu ruchu 
(wjazdy, tereny parków przemysłowych, wielkopo-
wierzchniowe parkingi itp.) do obciążeń w klasie 
C250-D400. Bezspadkowe kanały STORA BASE do-
stępne są w szerokości nominalnej B=100/150/200 
oraz 300 mm.

NOWOŚĆ

Żeliwne ruszty STORA BASE 
spełniają wszelkie wymogi 
jakościowe. Cechują się dużą 
wytrzymałością i eststycz-
nym wyglądem.

W systemie STORA BASE
mamy trzy rodzaje ścianek
czołowych do zamykania kanałów.

Ścianka czołowa
bez wyjścia

STORA BASE jest kanałem z ocynkowaną 
krawędzią, która jest integralną częścią ko-
rytka z polimerobetonu.Ścianka czołowa

uniwersalna
Ścianka czołowa

z króćcem
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Zamocowanie
na śrubę

Nowoczesny wzór rusztu STORA BASE daje 
gwarancję estetycznego wyglądu odwodnie-
nia liniowego.

Osadniki piasku 
STORA BASE 100
z rusztem żeliwnym 0,5 m

Wzór 
FALA

Dwuczęściowy osadniki piasku 
STORA BASE 150/200/300
z rusztem żeliwnym 0,5 m
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Do kanału STORA BASE w miejsce 
wyjścia instaluje się syfon, mający 
na celu filtrowanie zanieczyszczeń 
będących w kanale.

Sposób łączenia
pióro-wpust

Kanał STORA BASE
z gotowym króćcem

Miejsce przewidziane
na uszczelnienie

BASE 100 BASE 150 BASE 200 BASE 300



STORA-DRAIN

OPTIMA
KANAŁY Z POLIMEROBETONU
Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

07
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STORA-DRAIN

OPTIMA C250 / D400 / E60007
Kanały STORA OPTIMA z krawędzią ocynkowaną 
dostosowane są do odprowadzania wód deszczo-
wych z terenów przemysłowych o dużym natęże-
niu ruchu (wjazdy, tereny parków przemysłowych, 
wielkopowierzchniowe parkingi itp.) do obciążeń 
w klasie C250/D400/E600.

Bezspadkowe kanały STORA OPTIMA dostępne 
są w szerokości w świetle B=100/150 mm oraz 
B=200 mm. 

KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ

STORA OPTIMA jest kanałem z ocynko-
waną krawędzią, która jest integralną czę-
ścią korytka z polimerobetonu.

Ścianka czołowa
bez wyjścia

Ścianka czołowa
uniwersalna

Ścianka czołowa
z króćcem

Kanał STORA OPTIMA
w zależności od szerokości
może być zakończony przy
zastosowaniu jednej z trzech
ścianek czołowych.
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Zamocowanie
na śrubę

Żeliwne ruszty STORA OPTIMA speł-
niają wszelkie wymogi jakościowe. Ce-
chują się dużą wytrzymałością i nowo-
czesnym wyglądem.

Kanał krzyżowy 
STORA OPTIMA
z rusztem żeliwnym 0,5 m
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Kanały STORA OPTIMA produ-
kowane są z miejscem na wyj-
ście pionowe do samodzielnego 
wybicia lub z zamontowanym 
króćcem.

Kanały STORA OPTIMA w bardzo łatwy sposób można ze 
soba połączyć. Zastosowany został system pióro-wpust, 
co umożliwia szybki montaż.

OPTIMA 200OPTIMA 150OPTIMA 100

Osadniki piasku 
STORA OPTIMA 100/150/200
z rusztem żeliwnym 0,5 m

Syfon do kanałów 
STORA OPTIMA 100



STORA-DRAIN

SUPER
KANAŁY Z POLIMEROBETONU
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ

08
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STORA-DRAIN

SUPER D400 / F900
KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ

08
Ze względu na solidne wykończenie, wysoką wytrzymałość me-
chaniczną, odporność chemiczną oraz dzięki zintegrowanym 
żeliwnym profilom zabezpieczającym, korytka STORA SUPER są 
idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wód powierzchnio-
wych z terenów przemysłowych i dróg o intensywnym natężeniu 
ruchu. Kanały STORA SUPER szer. B=100 mm są dostępne ze 
spadkiem lub bez spadku. Kanały szer. B=150/200/300 mm 
są dostępne bez spadku w trzech wysokościach co umożliwia 
układanie ciągów w systemie kaskadowym. Wszystkie kanały 
STORA SUPER są dostarczane w komplecie z rusztem dla od-
powiedniego obciążenia wraz z systemem mocowania ze stali 
nierdzewnej. Kanały STORA SUPER są przystosowane do obcią-
żeń klasy D400 i klasy F900.

STORA SUPER jest kanałem z żeliwną 
krawędzią, która jest integralną częścią 
korytka z polimerobetonu.

Ścianka czołowa
bez wyjścia

Ścianka czołowa
uniwersalna

Kanał STORA SUPER
może być zamknięty poprzez
ścianki czołowe uniwersalne
lub bez wyjścia.

Blokada rusztu
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Żeliwne ruszty STORA SUPER spełniają 
wszelkie wymogi jakościowe. Cechują 
się dużą wytrzymałością i nowoczesnym 
wzorem.

Zamocowanie na śrubę
(z ukrytym mocowaniem)

Kanał krzyżowy 
STORA SUPER
z rusztem żeliwnym 0,5 m
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Kanały STORA SUPER produko-
wane są z zamontowanym króć-
cem lub z miejscem na wyjście pio-
nowe do samodzielnego wybicia.

Dwuczęściowy
osadnik piasku
STORA SUPER 150/200/300
z rusztem żeliwnym 0,5 m

Jednoczęściowy
osadnik piasku
STORA SUPER 100
z rusztem żeliwnym 0,5 m

System łączenia
pióro-wpust
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KLASA A15 / B125 / C250
PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W ASFALCIE

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 A15 B125 C250

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B15 B15 B25

DIN EN 206-01 C12/15 C12/15 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150

Y (mm) Górna część kieszeni kotwiącej

Z (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150

KLASA A15 / B125 / C250
PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W BETONIE

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 A15 B125 C250

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B15 B15 B25

DIN EN 206-01 C12/15 C12/15 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150

Y (mm) Górna część kieszeni kotwiącej

Z (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150

KLASA A15 / B125 / C250
PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W BRUKU

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 A15 B125 C250

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B15 B15 B25

DIN EN 206-01 C12/15 C12/15 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150

Y (mm) Górna część kieszeni kotwiącej

Z (mm) ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150
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KLASA D400 / E600 / F900
PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W ASFALCIE

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 D400 E600 F900

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B25 B25 B25

DIN EN 206-01 C20/25 C20/25 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Y (mm) Wys. budowlana kanału

Z (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W BETONIE

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 D400 E600 F900

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B25 B25 B25

DIN EN 206-01 C20/25 C20/25 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Y (mm) Wys. budowlana kanału

Z (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

PRZYKŁADOWA ZABUDOWA W BRUKU

Klasa obciążenia wg. PN EN 1433 D400 E600 F900

Fundament
z betonu
zgodne z:

DIN 1045-2 B25 B25 B25

DIN EN 206-01 C20/25 C20/25 C20/25

Wymiary

X (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Y (mm) Wys. budowlana kanału

Z (mm) ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

KLASA D400 / E600 / F900

KLASA D400 / E600 / F900
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SUPER
STORA-DRAIN

S2 200 SUPER
STORA-DRAIN

S1 200

SUPER
STORA-DRAIN

S2 150 SUPER
STORA-DRAIN

S1 150

SUPER
STORA-DRAIN

S2 300 SUPER
STORA-DRAIN

S1 300

PARKING/SUPER
STORA-DRAIN

100
SELF

STORA-DRAIN

100/150/200
OPTIMA

STORA-DRAIN

100
OPTIMA

STORA-DRAIN

150 S1

ŁĄCZNIKI KASKADOWE
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MONTOWANIE ŁĄCZNIKÓW KASKADOWYCH

OPTIMA
STORA-DRAIN

100

PARKING/SUPER
STORA-DRAIN

100S1

SUPER
STORA-DRAIN

S1 150

SUPER
STORA-DRAIN

S2 200
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SPOSÓB PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI

PODŁĄCZENIE POPRZEZ 
OSADNIK PIASKU

PODŁĄCZENIE POZIOME
BEZPOŚREDNIO Z KANAŁU

ZA POMOCĄ ŚCIANKI
CZOŁOWEJ Z KRÓĆCEM

PODŁĄCZENIE PIONOWE
BEZPOŚREDNIO Z KANAŁU
(ZAŚLEPIENIE KANAŁU
ŚCIANKĄ CZOŁOWĄ PEŁNĄ)
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TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ POLIMEROBETONU

Produkt Stęż. Odpor. Temp.
kwas octowy 50 - -
aceton 10 - -
kwas winowy dowolne X 30
aktywny chlor 12-15 - -
kwas adypinowy - X 30
alkohol (etanol 96%) - X 30
napoje alkoholowe - X 30
sulfonian alkilobenzenu - - -
ałun, roztwór wodny - X 30
sole glinu (n.n.s.), roztwór wodny - X 30
amoniak, roztwór wodny 25 - -
bromian amonu - X 30
bromek amonu, roztwór wodny - X 30
chloran amonu, roztwór wodny - X 30
chlorek amonu, roztwór wodny - X 30
azotan amonu, roztwór wodny - X 30
fosforan amonu, roztwór wodny - X 30
siarczan amonu, roztwór wodny - X 30
octan amylu 100 - -
sok jabłkowy - X 30
woda destylowana - X 30
kwas arsenowy - X 40
sole baru, roztwór wodny - X 30
kwas akumulatorowy 32 X 30
piwo - X 30
benzen - - -
kwas benzoesowy - X 30
aldehyd benzoesowy - - -
chlorek benzoilu - X 30
nadtlenek benzoilu - - -
alkohol benzylowy - X 30
chlorek benzylu - - -
boraks - X 30
kwas borowy dowolne X 30
solanka - X 30
solanka (NaCl) - X 30
butanodiol - - -
butanol 100 - -
octan butylu - - -
glikol butylowy - - -
kwas masłowy 100 X 30
chlorek wapnia, roztwór wodny - X 40
mrówczan wapnia - X 30
wodorotlenek wapnia, roztwór wodny - X 30
sole wapnia, roztwór wodny - X 30
kwas kaprylowy - - -
kwas kaprylowy - X 30
tetrachlorek węgla 100 - -
chloroform - - -
mieszanina chromianowa - - 30
siarczan chromu, roztwór wodny - X 30
kwas chromowy 6,12,36 X 30
kwas chromowy, roztwór wodny 10% - - -
kwas chromowy, roztwór wodny 10% - X 30
aldehyd cynamonowy - X 30
kwas cytrynowy dowolne X 30
kwas kobaltowy, roztwór wodny (n.n.s.) - X 40
sole kobaltu - X 30
olej z wątroby dorsza - X 30
sole miedzi - X 30
olej surowy - X 30
cykloheksan 100 - -
cykloheksanon 100 - -
siarczan eteru dodecylowego, - X 30
roztwór wodny - X 30
detergent handlowy - X 30
dietanolamina - - -
di-ethylamus - X 30
diizobutan - X 30
ftalany dibutylu 20 X 30
kwas dichlorooctowy - X 30
olej napędowy - X 30
olej napędowy 100 - -
ftalan dietylu - X 50
glikol dietylenowy 100 - -
dimetyloanilina - X 30
kwas dodecylobenzenosulfonowy - X 30

Produkt Stęż. Odpor. Temp.
woda pitna - X 30
olej silnikowy - X 30
epichlorohydryna - - -
żywice epoksydowe (bez rozp.) - X 30
żywice epoksydowe (bez rozp.) - X 30
etanol - X 30
roztwór wodny etanolu do 20% zawart. - X 30
roztwór wodny etanolu do 50% zawart. - X 30
etanol zwykły do 20 X 30
alkohol denaturowany + 2% tannolu 96 - -
eter - - -
etylobenzen - - -
etylenodiamina - - -
etyloheksanol - - -
tłuszcze i kwasy tłuszczowe - X 30
trichlorek żelaza (II) - X 30
kąpiele utrwalające (fotografia) - X 30
formaldehyd, roztwór wodny 30 - -
kwas mrówkowy - X 30
frigen 119 - X 30
kwasy owocowe - X 30
soki owocowe - X 30
glukoza, roztwór wodny - X 30
glicerol - X 30
glikol - X 40
olej kokosowy utwardzony - X 30
benzyna ciężka - X 30
heptan - - -
sole cynku, roztwór wodny - X 30
heksan - - -
kwas humusowy - X 30
chlor gazowy, wilgotny - - -
humus - X 30
kwas bromowodorowy - X 30
kwas chlorowodorowy - X 30
kwas chlorowodorowy, stęż. - X 30
kwas cyjanowodorowy - X 30
kwas fluorowodorowy 40 - -
kwas hydrofluorokrzemowy 34 X 30
chlorowodór (bezwodny) - X 30
siarkowodór - X 30
hydrazyna, roztwór wodny 50 - -
jod, stały - X 30
alkohol izopropylowy 100 - -
klej stolarski - X 30
nafta - X 30
kwas mlekowy, roztwór wodny 80 - 30
woda jeziorowa - X 30
lemoniada - X 30
wapno, zawiesina wodna - X 30
olej lniany - X 30
kwasy tłuszczowe z oleju lnianego 100 X 30
chlorek litu, roztwór wodny - X 50
olej smarowy - X 30
olej smarowy, smar - X 30
ług (soda żrąca) - - -
lizol - X 30
sole magnezu - X 30
kwas maleinowy - X 30
kwas jabłkowy 100 X 30
sole manganu - X 30
margaryna - X 30
żywica melaminowa, roztwór wodny  - X 30
rtęć - X 50
sole rtęci, roztwór wodny - X 30
metanol - - -
kwas metakrylowy - - -
ester metylowy - - -
metyloamina - - -
keton metylowo-betylenowy - - -
spirytus skażony - X 30
chlorek metylenu - - -
mleko - X 30
olej mineralny - X 30
woda mineralna - X 30
melasa - X 30
kwas monochlorooctowy - X 30 

Produkt Stęż. Odpor. Temp.
sole niklu - X 30
kwas azotowy 10 X 25
kwas azotowy 40 - -
kwas nitrochlorowodorowy - - -
oktan - X 30
oleje zwierzęce i tłuszcze roślinne - X 30
kwas oleinowy - X 50
kwas oleinowy dowolne X 30
aldehyd szczawiowy 40% - X 30
kwas szczawiowy dowolne X 30
kwas palmitynowy - X 30
parafina - X 30
olej parafinowy - X 50
P3, detergent na zimno 20 X 30
perchloroetylen - X 30
kwas nadchlorowy 20 X 30
benzyna - X 30
ropa naftowa - X 30
olej naftowy - X 30
eter naftowy - X 30
fenol - - -
fosforany nieorganiczne, roztwór wodny - X 30
kwas fosforowy 10,85 X 30
kwas ftalowy - - -
ester ftalowy - X 30
marynata - X 30
kwas pikrynowy - X 30
roztwór węglanu potasu 10,20,50 - -
dwuchromian potasu, rozt. wodny 10 - -
cyjanek potasu - X 40
nadmanganian potasu, rozt. wodny 10 - -
sole potasu - X 30
propanol - - -
alkohol propylowy - X 30
glikol propylenowy - X 30
aldehyd salicylowy - X 30
kwas salicylowy - X 30
kwas salicylowy, rozt. wodny - X 40
chlor gazowy, nasycony - - -
woda morska - X 30
smar silikonowy - X 30
olej silikonowy - X 40
azotan srebra, roztwór wodny - X 30
węglan sodu, roztwór wodny - - -
wodorotlenek sodu 10,20,40 - -
podchloryn sodu z 15% aktyw. chloru - - -
sole sodu - X 30
sorbit - X 30
skrobia, roztwór wodny - X 30
kwas stearynowy - X 30
styrol - - -
kwas bursztynowy, rozt. wodny - X 30
olej z buraków cukrowych - X 30
cukier, roztwór wodny - X 30
kwas sulfamowy - X 30
ług siarczynowy - X 40
dwutlenek siarki gazowy, stęż. - X 30
kwas siarkowy 10,30,70 X 30
klej biurowy - X 30
kwas garbnikowy - X 40
tetrachloroetylen 100 X 25
tetrahydrofuran - - -
olej termiczny - X 30
kwas tioglikolowy 100 - -
sole cyny - X 30
toluen - - -
kwas trichlorooctowy - X 30
trichloroetan - - -
trichloroetylen - - -
terpentyna - X 30
mocznik, roztwór wodny - X 30
woda (morska, pitna, mineralna) - X 30
woda dejonizowana - X 30
woda demineralizowana - X 30
woda destylowana - X 30
wino - X 30
ksylen - - -
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