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Podzemní nádrže ze smaltovaných plechů

Hledat
Smaltované nádrže

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

Smaltované nádrže v areálu

Přestavby a přemístění nádrží
Nabízíme provedení přestavby a přemístění Vašich stávajících nádrží. Navrhneme

Montáže nádrží
Reference

Glycony.

Demontáž nádrží

Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení přestavby a přemístění nádrží.
Veškeré demontážní a montážní práce provádí naši proškolení pracovníci s
mnohaletými zkušenostmi.

Poptávka
Výkup

Specialisté na přestavbu a přemístění nádrží
Vlastnosti nádrží

Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České

Kompletní demontáž

Smaltované nádrže

republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby

smaltovaných nádrží.

mají vynikající

v oblastech: přestavby a přemístění nádrží, přestavby a přemístění technologických

trvanlivost při

zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi.

skladování velmi agresivních
látek ve srovnání s betonovými
či komaxitovými nádržemi.

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

Smaltované nádrže

Další předností je vysoká
otěruvzdornost a chemická
odolnost (pH 2-13)

Smaltované nádrže
mají vysokou
životnost. Jsou
konstrukčně velmi
variabilní (průměr, výška,

Nabízíme kompletní služby neboť:
disponujeme potřebným technickým vybavením k přestavbě a přemístění nádrže
Smaltované nádrže v areálu

disponujeme týmy vyškolených a certifikovaných montérů

Glycony.

disponujeme týmem certifikovaných projektantů a statiků
máme zkušenosti a jsme schopni realizovat i velmi složité zakázky

Demontáž nádrží

potrubí atd). Smaltované
nádrže dokážeme postavit ve

striktně dodržujeme nařízení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

velmi krátkém čase, technické
řešení umožňuje jejich rychlé

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

přemístění či přestavbu.

zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací
pro zemědělství i průmysl.

Ukázky přestavby a přemístění smaltovaných nádrží najdete ve fotogalerii:
Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ
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Kompletní demontáž
smaltovaných nádrží.
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