Erkend technicus:
•
Tankcontrole – dichtheidsproeven
•
Neutralisatie van tanks
•
Plaatsen van nieuwe tanks
•
Preventie milieu- en
veiligheidstechnieken

Technicien agréé:
•
Contrôle de citerne – essais d’étanchéité
•
Neutralisation de citernes
•
Nouvelles citernes
•
Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN
Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven
www.allintankservice.be

DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE POLYETHYLEEN TANK
PASPARTOUT
1. Omschrijving.
Opstelling bestaat uit een kunststoftank in polyethyleen (groene kleur). De tank is bestemd voor bovengrondse
opslag van huisbrandolie of dieselbrandstof. De tank is standaard uitgerust met een elektronisch lekdetectiesysteem.
De tank is dubbelwandig en bijzonder goed geschikt voor binnen- en buitenopstelling en kan perfect geïntegreerd
worden in de tuin (polyethyleen is UV bestendig). De handvaten zorgen bovendien voor een gemakkelijke plaatsing.
De tank voldoet aan de strengste milieuwetgeving..
inhoud

lengte

breedte

hoogte

prijs
excl. BTW

2.300 l

2,5 m

0,90 m

2,05 m

Op aanvraag

Deze tank voldoet aan de Vlarem II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.
2. Toebehoren.
 Kijkgat 210 mm , met schroefdop.
 Draadloze inhoudsmeter Oil Watchman Plus, met geïntegreerde lekdetectie inbegrepen. Dit uniek systeem
maakt het mogelijk het mazout-peil in uw tank te controleren zonder buiten te gaan. De Oil Watchman wordt
binnenshuis in een stopcontact gestoken.
 Waterdichte afsluitklep
 Onderaftap NIET mogelijk
3. Extra.( prijs op aanvraag )
 Wettelijke toebehoren: Vulmond, ontluchting, elektronische overvulbeveiliging en aanzuigset
4. Voorwaarden.
• Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. Gratis levering bij plaatsen en aansluiten.
• Leveringstermijn: overeen te komen.
Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing volgens
de geldende Vlarem II-wetgeving gebeurde.
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