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KARTA KATALOGOWA 

TĘŻNIA SOLANKOWA MODEL ROLLER 3/4 

WYMIARY 

• średnica  3,0 m 

• wysokość 4,0 m 

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm 

 

OPIS TĘŻNI 

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem podziemnym, wyposażona w pompę obiegową 
zamontowaną w zbiorniku, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. 
Standardowe wyposażenie obejmuje system automatycznego uzupełniania ubytków wody w zbiorniku, dzięki 
czemu nie występuje konieczność monitorowania poziomu solanki. Dodatkowo układ obiegu solanki możemy 
doposażyć w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec zrzutowy umożliwiający opróżnienie 
układu (wymagana konieczność podłączenia do sieci kanalizacyjnej). Pełne wyposażenie z podłączeniem 
do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej pozwala na bezobsługową pracę tężni. 

Konstrukcja tężni w układzie sześcioramiennym formującym bryłę walca tworzy tężnię solankową o średnicy 
3,0 m i wysokości 4,0 m kryta dachem płaskim. 

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym ciepłym, zwieńczenie tężni może być wykonane jako 
podświetlany panel z frezowaną grafiką. 

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej, układem 
automatycznego uzupełniania ubytków wody oraz oświetleniem – w standardzie sterowanie pracą pompy 
regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. 
Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje 
wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom 
w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, 
poza konstrukcją tężni. 

Taca ociekowa wykonana ze zbrojonego betonu standardowo wysypywana jest kruszywem granitowym.  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

• pompa obiegowa zatapialna odporna na działanie solanki, zamontowana w zbiorniku na stopie 
sprzęgającej z prowadnicą umożliwiającą demontaż i montaż pompy nawet przy całkowitym 
napełnieniu zbiornika 

• podziemny zbiornik magazynowania solanki o pojemności 5,0 m³ (inne pojemności jako opcja) 

• studnia osadnikowa wyłapująca zanieczyszczenia opadające i pływające (opcjonalnie doposażona 
w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec opróżniania układu) 
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• studnia wodomierzowa dla układu automatycznego uzupełniania, wyposażona w zestaw 
wodomierzowy, zawór antyskażeniowy oraz zawór elektromagnetyczny 

• szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń 

• oświetlenie liniowe 

• solanka (pierwsze napełnienie) 

• przyciski ręcznego uruchamiania (opcja) 

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE 

• konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe 

• wypełnienie – tarnina (Prunus spinosa) 

SPOSÓB MONTAŻU 

• płyta fundamentowa zbrojona 

CENA KATALOGOWA 

• wersja podstawowa   od 239 000,00 zł netto 

• przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) od 7 400,00 zł netto 

• króciec przelewowy, króciec opróżniania od 3 800,00 zł netto 

• zbiornik retencyjny    wycena indywidualna 

• przyłącze wodociągowe   wycena indywidualna 

• przyłącze kanalizacyjne   wycena indywidualna 

INFORMACJE DODATKOWE 

• produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni 

• istnieje możliwość zamówienia tężni solankowej bez montażu – zestaw montażowy obejmuje komplet 
urządzeń hydraulicznych i automatycznych wraz z częściowo zmontowaną konstrukcją drewnianą – 
szczegóły po kontakcie telefonicznym 

• świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia 
budowy 

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA 

• osoba do kontaktu Piotr Brzeziński   

• telefon   784 043 553 

• e-mail   biuro@solankowa.pl 

• adres biura  09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 

• więcej na  www.solankowa.pl 
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KARTA KATALOGOWA 

TĘŻNIA SOLANKOWA MODEL TSK-D 

WYMIARY 

• długość  6,0 m 

• szerokość 2,5 m 

• wysokość 2,8 m 

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm 

 

DOSTĘPNE WARIANTY TACY OCIEKOWEJ  

 
bazalt 

 
gabro 

 
granit szary 

 
granodioryt 

 
melafir 

 
serpentynit 

 
żwir mietkowski 

 
żwir szary 

 
żwir żółty 

OPIS TĘŻNI 

Tężnia solankowa o konstrukcji stalowo-drewnianej ze zbiornikiem wbudowanym, wyposażona w pompę 
obiegową, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Wszystkie urządzenia 
zamknięte są w obrębie konstrukcji, dostępne wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Nie wymaga 
podłączenia do sieci wodociągowej ani do sieci kanalizacyjnej. 

Tężnia oświetlona jest standardowo dostępnym w pięciu kolorach oświetleniem liniowym prowadzonym 
po obrysie konstrukcji przy czym dodatkowo istnieje możliwość wykonania świecącego stropu. Szafka 
automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej oraz oświetlenia – 
w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane 
jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego 
uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne 
do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. 
Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni. 

Taca ociekowa wykonana z kruszywa naturalnego w dziewięciu dostępnych gatunkach.  
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

• wbudowana pompa obiegowa odporna na działanie solanki 

• wbudowany zbiornik magazynowania solanki o pojemności 1,5 m³ 

• wbudowana szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem 
zabezpieczeń 

• oświetlenie liniowe (dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty) 

• solanka (pierwsze napełnienie) 

• strop świecący (opcja) 

• przyciski ręcznego uruchamiania (opcja) 

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE 

• konstrukcja – stal, drewno sosnowe lub świerkowe 

• wykończenie elewacji – deska elewacyjna 

• wypełnienie – tarnina (Prunus spinosa) 

SPOSÓB MONTAŻU 

• fundament prefabrykowany lub płyta fundamentowa 

CENA KATALOGOWA 

• wersja podstawowa   od 119 000,00 zł netto 

• strop świecący    od 6 200,00 zł netto 

• przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) od 7 400,00 zł netto 

INFORMACJE DODATKOWE 

• produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni 

• konstrukcja tężni umożliwia późniejszą zmianę lokalizacji (tężnia mobilna) 

• świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia 
budowy 

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA 

• osoba do kontaktu Piotr Brzeziński   

• telefon   784 043 553 

• e-mail   biuro@solankowa.pl 

• adres biura  09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 

• więcej na  www.solankowa.pl 



 

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłym procesom ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony 
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KARTA KATALOGOWA 

TĘŻNIA SOLANKOWA MODEL TSM-45 

WYMIARY 

• długość  4,6 m 
• szerokość 1,7 m | 2,05 m 
• wysokość 3,5 m | 3,6 m 

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm 

 

DOSTĘPNE WARIANTY TACY OCIEKOWEJ  

 
bazalt 

 
gabro 

 
granit szary 

 
granodioryt 

 
melafir 

 
serpentynit 

 
żwir mietkowski 

 
żwir szary 

 
żwir żółty 

OPIS TĘŻNI 

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem wbudowanym, wyposażona w pompę obiegową, 
pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Wszystkie urządzenia zamknięte 
są w obrębie konstrukcji, dostępne wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Nie wymaga podłączenia 
do sieci wodociągowej ani do sieci kanalizacyjnej. 

Konstrukcja tężni przypominająca w przekroju przechylony trapez postawiony na krótszej podstawie, z dachem 
płaskim jednospadowym, zabezpiecza zbiornik magazynowania solanki przed opadami atmosferycznymi. 
Segment środkowy stanowi element powtarzalny o długości 1,5 m co pozwala na realizację dłuższych 
konstrukcji. 

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym za pomocą opraw wpuszczanych zamontowanych 
pod stropem tężni, obustronnie, po jednej na każdym segmencie. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia 
liniowego górnej części tężni po obrysie; oświetlenie liniowe zamontowane jest za przesłoną poliwęglanową 
w pasie pomiędzy zadaszeniem a dachem konstrukcji. 

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej oraz oświetlenia – 
w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane 
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jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego 
uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne 
do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. 
Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni. 

Taca ociekowa wykonana z kruszywa naturalnego w dziewięciu dostępnych gatunkach.  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

• wbudowana pompa obiegowa odporna na działanie solanki 
• wbudowany zbiornik magazynowania solanki o pojemności 1,2 m³ 
• wbudowana szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem 

zabezpieczeń 
• oświetlenie punktowe podstropowe (6 opraw) 
• solanka (pierwsze napełnienie) 
• oświetlenie liniowe (opcja, dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty) 
• przyciski ręcznego uruchamiania (opcja) 

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE 

• konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe 
• wykończenie elewacji – deska elewacyjna 
• wypełnienie – tarnina (Prunus spinosa) 

SPOSÓB MONTAŻU 

• fundament prefabrykowany lub płyta fundamentowa 

CENA KATALOGOWA 

• wersja podstawowa   od 129 000,00 zł netto 
• oświetlenie liniowe   od 6 200,00 zł netto 
• przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) od 7 400,00 zł netto 

INFORMACJE DODATKOWE 

• produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni 
• świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia 

budowy 

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA 

• osoba do kontaktu Piotr Brzeziński   
• telefon   784 043 553 
• e-mail   biuro@solankowa.pl 
• adres biura  09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 
• więcej na  www.solankowa.pl 



 

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłym procesom ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony 
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KARTA KATALOGOWA 

TĘŻNIA SOLANKOWA MODEL TSM-45Z 

WYMIARY 

• długość  4,6 m 
• szerokość 1,7 m | 2,05 m 
• wysokość 3,5 m | 3,6 m 

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm 

 

OPIS TĘŻNI 

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem podziemnym, wyposażona w pompę obiegową 
zamontowaną w zbiorniku, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. 
Standardowe wyposażenie obejmuje system automatycznego uzupełniania ubytków wody w zbiorniku, dzięki 
czemu nie występuje konieczność monitorowania poziomu solanki. Dodatkowo układ obiegu solanki możemy 
doposażyć w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec zrzutowy umożliwiający opróżnienie 
układu (wymagana konieczność podłączenia do sieci kanalizacyjnej). Pełne wyposażenie z podłączeniem 
do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej pozwala na bezobsługową pracę tężni. 

Konstrukcja tężni przypominająca w przekroju przechylony trapez postawiony na krótszej podstawie, z dachem 
płaskim jednospadowym. Segment środkowy stanowi element powtarzalny o długości 1,5 m co pozwala 
na realizację dłuższych konstrukcji. 

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym za pomocą opraw wpuszczanych zamontowanych 
pod stropem tężni, obustronnie, po jednej na każdym segmencie. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia 
liniowego górnej części tężni po obrysie; oświetlenie liniowe zamontowane jest za przesłoną poliwęglanową 
w pasie pomiędzy zadaszeniem a dachem konstrukcji. 

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej, układem 
automatycznego uzupełniania ubytków wody oraz oświetleniem – w standardzie sterowanie pracą pompy 
regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. 
Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje 
wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom 
w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, 
poza konstrukcją tężni. 

Taca ociekowa wykonana ze zbrojonego betonu standardowo wysypywana jest kruszywem granitowym.  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

• pompa obiegowa zatapialna odporna na działanie solanki, zamontowana w zbiorniku na stopie 
sprzęgającej z prowadnicą umożliwiającą demontaż i montaż pompy nawet przy całkowitym 
napełnieniu zbiornika 
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• podziemny zbiornik magazynowania solanki o pojemności 3,0 m³ (inne pojemności jako opcja) 
• studnia osadnikowa wyłapująca zanieczyszczenia opadające i pływające (opcjonalnie doposażona 

w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec opróżniania układu) 
• studnia wodomierzowa dla układu automatycznego uzupełniania, wyposażona w zestaw 

wodomierzowy, zawór antyskażeniowy oraz zawór elektromagnetyczny 
• szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń 
• oświetlenie punktowe podstropowe (6 opraw) 
• solanka (pierwsze napełnienie) 
• oświetlenie liniowe (opcja, dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty) 
• przyciski ręcznego uruchamiania (opcja) 

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE 

• konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe 
• wykończenie elewacji – deska elewacyjna 
• wypełnienie – tarnina (Prunus spinosa) 

SPOSÓB MONTAŻU 

• płyta fundamentowa zbrojona 

CENA KATALOGOWA 

• wersja podstawowa   od 149 000,00 zł netto 
• oświetlenie liniowe   od 6 200,00 zł netto 
• przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) od 7 400,00 zł netto 
• króciec przelewowy, króciec opróżniania od 3 800,00 zł netto 
• zbiornik retencyjny    wycena indywidualna 
• przyłącze wodociągowe   wycena indywidualna 
• przyłącze kanalizacyjnej   wycena indywidualna 

INFORMACJE DODATKOWE 

• produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni 
• świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia 

budowy 

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA 

• osoba do kontaktu Piotr Brzeziński   
• telefon   784 043 553 
• e-mail   biuro@solankowa.pl 
• adres biura  09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 
• więcej na  www.solankowa.pl 


