SAMONOSNÉ
SAMONOSNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ
ZÁSOBNÍKOVÉ NÁDRŽE
NÁDRŽE
....Samonosné zásobníkové nádrže, určené k skladovaniu
vody, požívatín, chemikálií a sypkých hmôt, sa vyrábajú
podľa špecifikácie zákazníka v objemoch do 100 m3. Pri
výrobe sa podľa veľkosti a spôsobu použitia nádrže používa
materiál PP o hrúbke 5-15 mm. Konštrukcia celej nádrže je
priamo závislá na spôsobe použitia a druhu skladovaného
média. Pri konštrukcii sú využité najmodernejšie počítačové
programy pre statické výpočty samonosných plastových
nádrží. Podľa veľkosti a použitia nádrže je možné doplniť
nádrž o stavoznaky, čidla, tepelné špirály, miešacie a
čerpacie zariadenia, vstupné otvory pre napojenia
potrubia, norné steny, poklopy a rebríky. Nádrže sa
väčšinou vyrábajú v tvare stojatého valca, dajú sa však
vyrobiť aj hranaté nádrže. Vo väčšine prípadov sa nádrže
vyrábajú dielensky a potom sa transportujú na miesto
určenia. Keď však z akéhokoľvek dôvodu nie je možné
nádrž prevážať v celku, je možné previesť montáž nádrže na
mieste a dokonca i vo veľmi stiesnených priestoroch.
....Ako bezplatnú službu ponúkame nezáväzné zameranie
zákazky po celé SR. Stačí nás len kontaktovať a všetko
ostatné už necháte na nás. Po zameraní zákazky a
následnom odsúhlasení cenovej kalkulácie je vypracovaná
výrobná výkresová dokumentácia. Dodacie lehoty sú
pomerne krátke ale však priamo závislé na typu a veľkosti
nádrže.

....Široká škála využitia týchto nádrží a veľmi vysoká flexibilita
našej výroby neumožňuje vytvoriť cenník týchto nádrží preto
sa všetky ceny kalkulujú na konkrétnu zákazku.
Pri určovaní ceny nádrží sú dôležité nasledujúce údaje:
■ Druh skladovaného média a jeho teplota.
■ Spôsob užívania nádrže (skladovacia alebo záchytná).
■ Objem nádrže a predpokladaná veľkosť nádrže.
■ Predpokladaný tvar nádrže (valcová alebo hranatá).
■ Umiestenie nádrže (interiérová alebo exteriérová).
■ Veľkosť a počet pripojovacích armatúr, čidiel,
......stavoznakov a ďalšieho príslušenstva.
■ Požiadavka na šikmé či kužeľové dno.
■ Požiadavka na kužeľový či rovný poklop nádrže.
■ Požiadavka na zateplenie nádrže.
■ Veľkosť a počet slezových a kontrolných otvorov.

.... Na základe týchto vstupných údajov vám spracujeme
podrobnú cenovú kalkuláciu.
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