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Smaltované nádrže

mají vynikající

trvanlivost při

skladování velmi agresivních

látek ve srovnání s betonovými

Lehké opravy nádrží

Lehká oprava řeší případnou netěsnost, korozi či mechanickou závadu jen

na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se provádí za plného provozu

nádrže to znamená že obsah nádrže nemusí být vypuštěn. Pro trvalé

odstranění případné závady je potřeba povést opravu střední nebo

generální.

Opravy a renovace nádrží
Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav a renovací nádrží ze smaltovaných

plechů. Opravy a renovace nádrží provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými

zkušenostmi. Opravy a renovace provádíme jako doplňkovou službu našeho

standardního montážního programu stavby šroubovaných nádrží. Myšlenka renovací

opotřebených částí nádrží není nová, vyplývá z poznatku,že ve velké většině se díly

nádrží vyřazují proto, že některá z ploch je silně zkorodovaná či jinak mechanicky poškozená, zatím co

ostatní plochy jsou víceméně v pořádku. Není tedy zapotřebí měnit všechny díly nádrže ale stačí

zrenovovat tu danou špatnou část, vyměnit spojovací materiál, přetmelit.

Pravidelné kontroly a zkoušky těsnosti u skladovacích nádrží tekutin jsou předepsané zákonnou

normou. V tomto směru nabízíme kompletní služby. Podrobnosti nabízených služeb naleznete ZDE.

Výhody renovace nádrží

Hledat

Výměna podlahy nádrže

Kompletní výměna plechové

podlahy smaltované nádrže.

Nátěr podlahy nádrže

Opravená podlaha nádrže je

natřena speciálním nátěrem.

Generální oprava ČOV

Lehké Střední Generální Kompletní Kapacita Zastřešení
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látek ve srovnání s betonovými

či komaxitovými nádržemi.

Další předností je vysoká

otěruvzdornost a chemická

odolnost (pH 2-13)

Smaltované nádrže

mají vysokou

životnost. Jsou

konstrukčně velmi

variabilní (průměr, výška,

potrubí atd). Smaltované

nádrže dokážeme postavit ve

velmi krátkém čase, technické

řešení umožňuje jejich rychlé

přemístění či přestavbu.

Zákazníkům, kteří chtějí zrovoznit starší nepoužívané nádrže nabízíme provedení

opravy či kompletní renovace nádrží. Tímto způsobem je možné podstatně snížit

náklady potřebné k výstavbě nové nádrže.

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé:

opotřebené části nádrže jsou renovované nebo nahrazené jinými již renovovanými díly

nádrž je opravena na místě

na opravu či renovaci plechové nádrže je poskytována záruka

případné speciality jsou průběžně řešeny ve spolupráci se zadavatelem, což se zpětně promítá do
kvality opravy či renovace nádrže

Jsme přesvědčeni, že tak, jako našim stálým zákazníkům,můžeme i Vám nabídnout některá řešení

vašich problémů v oblasti opravy a renovací nádrží a přídavných technologií.

Ukázky oprav a renovací smaltovaných nádrží najdete ve fotogalerii: 

Průběh kompletní generální

opravy nádrže pro ČOV.

Kompletní oprava nádrže

Kompletní oprava močůvkové

nádrže včetně zastřešení
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