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Podzemní nádrže ze smaltovaných plechů

Hledat
Požární nádrž

Celokovové podzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin,
granulátů sypkých materiálů, fekálií (žumpy), apod. Podzemní nádrže
montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují do

Požární nádrže
Doplňkové vybavení

země pod úroveň terénu na rovný betonový podklad a jsou určené pro
obsypání zeminou.

Revize nádrží
Opravy a renovace nádrží
Přestavby a přemístění

Smaltovaná požární nádrž.

Požární nádrže

Požární nádrž

Požární nádrže nabízíme standardně ve variantě se střechou, ale na přání zákazníka
Montáže nádrží
Reference
Poptávka

může být i otevřená varianta. Požární nádrže lze také opláštit v libovolné barvě dle
RAL. Požární nádrže slouží k zabezpečení dostatečného množství vody pro hasební
účely v rámci předpisů požární ochrany nejrůznějších provozů. Nádrže jsou vybaveny
kotvením, výztužnými úhelníky, revizním otvorem, žebříky, přepadovým potrubím,
výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle

Výkup

přání zákazníka nebo dle projektu požární nádrže.
Smaltovaná požární nádrž.

Vlastnosti nádrží
Smaltované nádrže
mají
bezkonkurenční

Požární nádrže ze smaltovaných plechů
Neustálá výstavba nových objektů ve městech a v obcích vyžaduje také odpovídající

trvanlivost při skladování velmi

napojení infrastruktury na požární nádrže. Mnoho obcí a průmyslových závodů využívá

agresivních látek ve srovnání s

požární nádrže montované ze smaltovaných Vítkovických plechů, které doplňují

betonovými či komaxitovými

veřejné vodovodní sítě zřízené k protipožární ochraně v objektech. Montujeme tyto

Požární nádrž

nádržemi. Další předností je

požární nádrže v různých průměrech. Ocelová válcová skořepina požární nádrže je

vysoká otěruvzdornost a

sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny speciálními šrouby a utěsněny

chemická odolnost (pH 2-13)

trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a příslušenství pláště jsou opatřeny povrchovou úpravou,

Smaltované nádrže

Smaltovaná požární nádrž.

čímž je docílena vysoká životnost požádních nádrží.

mají životnost více
jak 40 let. Nádrže
jsou konstrukčně

Požární nádrž

Specifikace požádní nádrže

velmi variabilní (průměr, výška,

Požární nádrž je zdroj požární vody tam, kde je nutno soustředit požadované množství

potrubí atd). Smaltované

vody pro požární zásah na jednom místě. Je i vhodným doplňkem kapacity požární

nádrže dokážeme postavit ve

vody v případě, kdy nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako

velmi krátkém čase, technické

zásobník požární vody. Požární nádrže ze smaltovaných plechů stavímé otevřené,

řešení umožňuje jejich

kryté, nadzemní, podzemní, maloobjemové i velkoobjemové.

jednoduché přemístění či
přestavbu.

Smaltovaná požární nádrž.

Ukázky požárních nádrží najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí smaltovaných nádrží je ZDE

Strana 1 z 1

1

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

