
Vízellátási– és csatornázási termékcsalád 

TARTÁLYOK, AKNÁK, TÁROLÓK 

MINDEN ESETRE! 



Cégünk megújult struktúrában ‐immár több , mint 25 éves tapasztala al‐ különféle tar‐
tályok ‐ berendezések gyártásával‐forgalmazásával foglalkozik. 

A kínált tartály pusok többek közö : 

‐ esővíz gyűjtő tartályok; 

‐ szennyvíz gyűjtő tartályok; 

‐ tűzi‐víz tároló tartályok; 

‐ ivóvíz tároló és szállító tartályok; 

‐ IBC tároló és szállító tartályok; 

‐ bor ill. pálinka tároló és szállító tartályok; 

‐ egyéb élelmiszer‐ipari tartályok; 

‐ vízóraaknák; 

‐ egyéb sziva yú‐, és szerelő aknák; 

‐ szállítótartályok; 

‐ egyéb élelmiszer‐ipari gépek, berendezések; 

Termékeink alapanyagai: PE. műanyag, PP. műanyag, poliészter‐üvegszálas műanyag, 
rozsdamentes acél, acél, alumínium; 

Az alábbiakban a jelenleg gyárto  szállító tartály pusainkat mutatjuk be. 

 

Egyedi elképzeléseket is megvalósítunk!  

BEMUTATKOZÁS 
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Tartályaink környezetbarát megoldást kínálnak szennyvíz és csapadékvíz tárolására. Tartályaink főbb jellemzői a tökéletes 
vízzáróság, masszív konstrukció, egyszerű telepítés. Vásárlóink igényei szerint teljeskörű megoldást kínálunk (tetszőleges 
helyen bekötés kialakítás, nyakmagasság igény szerinti toldása, szállítás, beépítési tanácsadás). 
Vállaljuk egyedi formájú és méretű tartályok gyártását is (hegesztéssel készült tartályok) 

Csapadékvíz– és szennyvízgyűjtő tartályok 

1m3, 2,5m3, 3m3 állóhengeres tartályok PP/PE műanyag hegesztett tartályok 

Moduláris tartálycsalád 

 12 500 L 
1,5x7,5m 

10 000 L 
  1,5x6m 

 7 500 L 
1,5x4,5m 

 5000 L 
   1,5x3m 

 1 000 L 

 12 500 L 
1,5x8,5m 

10 000 L 
  1,5x7m 

 7 500 L 
1,5x5,5m 

 5000 L 
   1,5x4m 

 2 500 L 
1,5x2,5m 

 2 500 L 

3 000 L 
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2500 L 
1,5x1,5m 
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Vízóraaknáinkat lépésálló fedéllel, vízbejutás ellen védőperemkialakítással, csúszásgátló felületi mintázattal és vízzáró csőbe-

kötő gumigyűrűvel szállítjuk. Opciók: zárható műanyag vagy nagy teherbírású kompozit ill. öntvény fedlap. 
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160x110 szerelvényakna 
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OT‐DN800/600‐0 

OT‐DN800/600‐1 

OT‐DN800/600‐2 

OT‐DN800/600  
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DN1000/610 akna  PE fedlappal (vízhatlan, zárható) 

 

DN1000/850 akna PE fedlappal (vízhatlan) 

DN1000/850 akna öntvény fedlappal 

B125  

vízhatlan, zárható 

HYDROTIGHT ÖNTVÉNY FEDLAPOK 
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DN800 kábelaknák  DN1000 kábelaknák  

Magasság 750 1000 1250 

DN1000/850 kábelakna vízhatlan kompozit fedlappal 

39 

40 41 

Nagyméretű kábelaknák 
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Tartályokhoz, aknákhoz a következő szolgáltatásokat, kiegészítő 
termékeket kínáljuk: 

 

• Gumi csőcsatlakozók: DN 20 - DN 350-ig - járatos méretekben - ; 

• Gumi csőösszekötők:  DN 65 - DN 250-ig - járatos méretekben, DN 35 - DN 600-ig egyedi méretekben, 
ajánlat alapján ; 

• Egyedi fedlapok: 

• PE./PP. üreges és tömör lépésálló műanyag fedlapok / tetők, D= 315-1000 mm-ig,  200 kg -os terhel-
hetőségig ( kör és négyzet); 

• Kompozit műanyag fedlapok / tetők, D= 600 mm,  125 kN-400 kN terhelhetőségig ( kör és négyzet); 

• Öntvényfedlapok / tetők, D= 300 - 600 mm,  125 kN-400 kN terhelhetőségig ( kör és négyzet); 

• Nyakmagasítások: Bármelyik tartályhoz, aknához D=315 mm-től bármelyik alapanyagból bármilyen 
hosszban; 

• Szivattyúk: Szennyvízátemelő aknákhoz, vízellátó tartályokhoz bármilyen szivattyú beszerzését, beépí-
tését vállaljuk; 

• Vezérlések: Szennyvízátemelő aknákhoz, vízellátó tartályokhoz egyedi vagy széria vezérlések tervezé-
sét, beszerzését, beépítését vállaljuk; 

• Egyedi termékek: Egyedi méretű kialakítású aknák, tar tályok gyár tását is vállaljuk PP./PE mű-
anyag, ill. rozsdamentes acél alapanyagokból; 

• Csonkok: Az aknákon, tartályokon igény esetén csonkokat ( pl. szívó-, befolyó-, légző-, túlfolyó-, töltő-, 
leeresztő csonk)  is kialakítunk; 

• Zárószerelvények: Az aknákhoz, tartályokhoz igény esetén rendelhetők különféle csapok, szelepek, 
elzárószerelvények, különféle alapanyagokból; 

• Telepítés: Igény esetén a termékek telepítését is elvégezzük. Ha csak telepítéskor  szakirányításra 
van szüksége az is megoldható! 

Kiszállítás: Termékeinket igény esetén kedvező áron kiszállítjuk.  

 

Ha valamelyik termékünk, szolgáltatásunk megnyerte tetszését, keressen az alábbi elérhetőségeken: 

TARTÁLYOK, AKNÁK, TÁROLÓK 

MINDEN ESETRE! 


