Home

Sila

Zásobníky

Nádrže

Posklizňové linky
Kontakty

Zásobníky
Zásobníky na obiloviny
Zásobníky na písek

Lehké

Střední

Generální

Kompletní

Kapacita

Zastřešení

Lehké opravy zásobníků

Hledat
Hranatý zásobník

Zásobníky se používají k uchování sypkých produktů při uskladnění nebo v
průběhu výrobního procesu. Hranaté zásobníky dodáváme vyrobené z

Zásobníky na popílek

pozinkovaných nebo klasickýc plechů opatřených nátěrem. Zásobníky je
Zásobníky na vápenec

možné používat ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Instalovat lze
jednotlivé zásobníky i celé baterie.

Zásobníky na sůl
Zásobníky na pelety
Zásobníky na krmné směsi
Doplňkové vybavení

Dosluhující hranaté zásobníky

Montáže a demontáže zásobníků
Nabízíme provedení montáží, demontáží zásobníků a skladových objektů.

Revize zásobníků
Opravy a renovace
Přestavby a přemístění
Montáže zásobníků

na sypké materiály.

Demontáž zásobníku

Vypracujeme Vám cenový návrh na provedení montáže, demontáže zásobníků nebo
kompletních skladových objektů. Veškeré montážní a demontážní práce provádí naši
proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Naše výjezdní montážní skupiny
jsou schopny provést kompletní, nebo částečné montáže a demontáže zásobníků a
návazných obslužných technologií. Dále nabízíme demontáže a odkupy nepotřebných zásobníků,
včetně jejich odvozu.

Reference
Demontáže zásobníků na

Poptávka

Specialisté na montáže a demontáže

Výkup

Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České

Zásobník na sypké směsi
Zásobníky jsou
určeny pro

republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby
v oblastech: montáže a demontáže zásobníků, montáže a demontáže technologických
zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi.

sypké materiály.

Výsypka zásobníku

určeny pro
skladování a

Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány slovy, ale
realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality.

expedici sypkých směsí.
Zásobníky na sypké směsi jsou

Výhody našich služeb:

určeny jak do vnitřních tak i do
venkovních prostor. Objem
skladovaného materiálu je
možné volit dle požadavků

disponujeme potřebným technickým vybavením

Pohled na výsypku nově
namontovaného zásobníku.

díky zkušenostem jsme schopni realizovat i velmi složité zakázky

zákazníka.

disponujeme týmy vyškolených a certifikovaných montérů

Zásobníky jsou vhodné

striktně dodržujeme nařízení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

Kovový zásobník

pro montáž do
technologických

Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich

celků určených pro

zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací

zpracování sypkých materiálů

pro zemědělství i průmysl.

a podobných provozů.

Ukázky demontáží a montáží zásobníků najdete ve fotogalerii:
Staré zásobníky byly

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

nahrazeny novým hranatým
zásobníkem.

Strana 1 z 1

1

Copyright 2012 Morkus Morava s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

