Zbiorniki Uponor Infra
Uniwersalne zbiorniki na wodę pitną,
deszczową i ścieki pochodzenia rolniczego

elne
z
c
z
s
,
e
ł
Trwa
ne
z
c
i
m
o
n
i eko

Zbiorniki Uponor Infra przeznaczone są do magazynowania wody pitnej,
przeciwpożarowej, wód deszczowych, ścieków pochodzenia rolniczego (gnojówki,
gnojownicy, wód gnojowych, soków kiszonkowych, nawozów) i innych płynów.
Wykonane są z polietylenowej, dwuściennej rury Weholite i spełniają wszelkie
wymagania programu ochrony środowiska. Zbiorniki zapewniają absolutną
szczelność i zwiększoną odporność na przemarzanie dzięki podwójnej ściance.
Oferowane są w zakresie pojemności od 10 m3. Każdy zbiornik wykonywany
jest na indywidualne zamówienie, zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretną
pojemność. Typowy zbiornik jest jednobryłowy, ale istnieje także możliwość
łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności. Zbiorniki mogą być
posadowione w różnych rodzajach gruntów.

•	100% szczelność i niezawodność dzięki
podwójnej ściance
•	Długookresowa trwałość - ponad 100 lat,
możliwość recyklingu
•	Całkowita odporność na korozję
•	Pełna odporność na promieniowanie UV
• Odporność na działanie żrących ścieków
• Łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
•	Możliwość modułowego układania i zwiększania
pojemności
•	Możliwość posadowienia w dowolnym gruncie
i wykorzystania przestrzeni nad instalacją
•	Możliwość zastosowania w pasie drogowym
i pod parkingami
• Gotowość do eksploatacji natychmiast po montażu

Rozwiązanie na przyszłość:
Zwiększam
produkcję rolną

Powiększam
zbiornik o kolejne moduły

Zmieniam
profil działalności

Zmieniam przeznaczenie
zbiornika - będę w nim
magazynował inne płyny
rolnicze lub np. deszczówkę

Kończę
działalność rolniczą

Wykopuję i sprzedaję
zbiornik!

Przeznaczenie zbiornika można zmienić nawet po
latach użytkowania. W przypadku zwiększenia produkcji
rolnej zbiornik można powiększyć o kolejne moduły.
Można go także wypłukać i zmienić jego przeznaczenie.
Zbiorniki wykonane są z polietylenu, dlatego do ścianek
nie przywierają osady. Możliwy jest również demontaż
zbiornika, co pozwala na zmianę miejsca posadowienia
lub odsprzedaż.
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W celu potwierdzenia informacji zawartych w niniejszej publikacji, dotyczących produktów, ich cech i cen, prosimy o kontakt z biurem handlowym Uponor Infra. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Zalety zbiorników:

