
DWUP ASZCZOWY ZBIORNIK
DO PRZECHOWYWANIA OLEJU
OP OWEGO I NAP DOWEGO
2300 litrów

stworzony dla Twojego otoczenia



Titan Eko jest cz ci mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta firmy
wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej dystrybucji m.in.
oleju nap dowego, biopaliw, AdBlue®, a tak e magazynowania substancji chemicznych, wody
deszczowej i spo ywczej czy artyku ów ywno ciowych.
Wieloletnia obecno Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów
kszta tuj cych si w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj na wysok jak , nowoczesny design
produktów oraz ci e poszerzanie oferty. Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowania
technologii formowania obrotowego. Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w Polsce
oraz oddzia y w wielu krajach Europy. W celu uzyskania szczegó owych informacji o pe nej ofercie
produktowej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.titan-eko.com lub do
skontaktowania si  z biurem Titan Eko.

to zbiornik przeznaczony do bezpiecznego magazynowania oleju nap dowego
lub opa owego. Dwup aszczowa konstrukcja zbiornika zapewnia wytrzyma na uderzenia
mechaniczne, jednocze nie stanowi c dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanej
substancji na zewn trz. Wysokiej jak ci surowiec ywany do produkcji, zapewnia zbiornikom
odporno na uderzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ze
wzgl du na liczne zabezpieczenia, zbiorniki Paspartout mog by lokalizowane zarówno wewn trz,
jak i na zewn trz budynków. Ogromn zalet zbiorników Paspartout jest jego szerok – 900 mm,
która umo liwia jego posadowienie na bardzo w skiej przestrzeni.

Wymiary PASPARTOUT

Kod produktu: Pojemno  (L) ugo (mm) Szerok (mm) Wysok (mm) Waga (kg)

BPP02300DG 2300 2500 900 1750 200

* wymiary produktów mog  ró ni  si  w zakresie +/-1%

Wyposa enie standardowe:
• pokrywa rewizyjna o rednicy 140 mm
• metalowy wlew 2”
• elektroniczny czujnik poziomu paliwa OilWatchman ze zintegrowanym czujnikiem przecieku

- bezprzewodowe po czenie odbiornika czujnika ze znajduj cym si  na zbiorniku nadajnikiem
- dok adny pomiar poziomu paliwa w  zbiorniku mierzy umieszczona w zbiorniku sonda
- prosty w obs udze

• króciec wentylacyjny w zbiorniku ze zintegrowanym czujnikiem maksymalnego
poziomu z zaworem szybkozamykaj cym

jak Zbiorniki produkowane zgodnie z najwy szymi
standardami. Firma    posiada certyfikat
BS EN ISO 9001:2000 FM 57348.

ekologia

trwa

doradztwo
techniczne

Doskona a ochrona przed przeciekiem i przedostawaniem
si zapachu oleju na zewn trz dzi ki zastosowaniu
dwup aszczyznowej cianki. Zbiorniki wykonywane

z surowca ekologicznego - istnieje mo liwo
100% recyklingu zu ytych wyrobów i ponownego
wykorzystania surowca.

Odporno na uszkodzenia mechaniczne dzi ki
sztywnej i wzmocnionej konstrukcji aszcza zbiorników
wewn trznego i zewn trznego. Wysokiej jak ci polietylen

yty do produkcji gwarantuje odporno zbiornika na
zmiany warunków atmosferycznych oraz na promieniowanie

oneczne – s  stabilizowane UV.

Nasz zespó ds. sprzeda y szybko i fachowo udziela
odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.

gwarancja Wszystkie zbiorniki posiadaj  5 lat gwarancji, gwarancja

na wyposa enie - 1 rok (dotycz  wyrobu u ywanego
zgodnie z instrukcj  producenta).

bezpiecze stwo Zbiorniki przeznaczone s  do instalacji w pomieszczeniach
zamkni tych, jak i na otwartej przestrzeni w zale no ci od
dost pnego miejsca.
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