Systém ochrany vod
V návaznosti na Cross Compliance
Vyhovující Vodnímu zákonu č.254/2001 Sb.
a
Zákonu č.311/2006 Sb. O pohonných hmotách a čerpacích stanicích !!

Systém ochrany vod se skládá z:
- prefabrikované manipulační plochy MP6 *
- bezodtokové jímky BJ 6 o objemu 6m3
- přestřešení manipulační plochy
* chráněno patentovým úřadem

Poznámka:

komponenty systému ochrany vod lze dodat i jednotlivě
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1) Manipulační plocha betonová MP6 dle následující specifikace :
- prefabrikovaná
- izolovaná, odolná proti působení ropných produktů (2,435 x 3,610 m včetně nájezdů,
aktivní izolovaná plocha 2,1 x 3,1 m)
- odvodňovací systém (vpusti) 120 x 2000 mm, odtok DN100, 4 x závitové pouzdro,
Cena:

44.000,- Kč + 19%DPH

- v ceně není započtena doprava manipulační plochy na místo určení a zámková dlažba

2) Bezodtoková úkapová jímka BJ6 provedení pro MN dle následující specifikace :
- bezodtoková jímka o objemu 6 000 litrů vystrojená (užit. objem cca 5 400 litrů)
- montážní otvor Ø 600 mm
- odvzdušňovací potrubí – výústka 2“ (cca 20 cm) + koncovka
- nátokové potrubí DN 100, sací trubka 2“ se šroubovacím uzávěrem
- plovákový hladinoměr nebo měrná tyč
- volitelně hladinoměr NALA
- volitelně - odvzdušňovací potrubí 2“
Samonosné provedení nádrže určené k obsypání zeminou z výkopu. Konstrukce, vlastní hmotnost a tvar
nádrže nevyžadují žádné kotvení, pásání k betonovým fundamentům ani při vysoké úrovni spodních
vod. Jednoduché usazení do výkopu.
Cena:

92.000,- Kč + 19%DPH
+ 500,- Kč/1bm + 19%DPH - odvzdušňovací potrubí 2“

- v ceně není započtena doprava bezodtokové jímky na místo určení a propojení s manipulační plochou

3) Ocelové přestřešení manipulační plochy ST6
- ocelová konstrukce
- stojiny přestřešení kotvené do betonových základů
- krytina z trapézového plechu (pozink, na přání barevné)
- povrchová úprava ocelové konstrukce – polyuretanový lak
- volitelně - svod dešťové vody k patě přestřešení

Cena:

69.000,- Kč + 19%DPH

montáž u zákazníka

3.000,- Kč + 19%DPH

- v ceně není započtena doprava přestřešení na místo určení a manipulace - jeřáb
Volitelně:

5.000,-Kč + 19%DPH svod okapové vody k patě nádrže,materiál pozink. plech
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4) Střední sudová souprava PHM

– hydrofobní , pro sklady olejů a čerpací stanice

• prověřené soupravy pro stroje pracující na vodních tocích, pro sklady olejů a čerpací stanice
• zvláště vhodné pro likvidace havárií ve skladech olejů a na čerpacích stanicích
• sorpční kapacita jedné soupravy postačí i na havárie většího rozsahu
• hydrofobní materiály nepřijímají vodu a vodné roztoky
• 10x sorpční rohož, 3x sorpční had, 10x segment REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 0,5 kg utěsňovací pasta, 5x
rychlosavá utěrka, 2x tmel REO®, 4x úložný sáček, 4x výstr. nálepka, 1x rukavice, 1x sud 120 l

Cena za komplet - bez DPH 19%

3 900,-Kč

Doplňky pro havarijní soupravy:
Sorpční drť Lite-Dri
10kg
Sorpční rohož 11,0 x 0,8 m

565,-Kč
1.060,-Kč

Zabezpečení úkapů dle platných norem a předpisů
o životním prostředí a ochraně spodních vod pro

malé provozy, sklady olejů a PHM
Úkapový rošt - slouží k zabezpečení úkapů na stáčišti
-

materiál ocel – pozink , pororošt
rozměry 1100 x 1600 mm , možnost kotvení do země – základní pojezdové provedení
vyměnitelná výstelka sorpční rohoží - pro záchyt úkapů motorové nafty a ropných produktů

Pojezdove provedení 1100 x 1600 x 50 mm
Cena 17.800,-Kč + DPH 19%
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