MULTI PURPOSE BOVENGRONDSE TANKS
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Franco levering op facturatie adres vanaf bestelbedrag van € 450 netto exclusief BTW.
Lossen door uw zorgen.
Mits meerprijs kunnen we leveren op werf, alsook leveren en lossen op werf.
Leveradres dient toegankelijk te zijn voor een oplegger van 13,50 meter.
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VERDIEN GELD MET REGENWATER.
Boralit beschikt ook over enkelwandige bovengrondse Multi purpose opslagtanks (1.100 tot 4.000 liter).
Deze opslagtanks zijn allemaal voorzien van warm gegalvaniseerde banden, een hermetisch schroefdeksel en
hebben 1 (1100 en 1500 liter) of 3 (2000 tot 4000 liter) 2” F aansluitingen bovenaan voor eventueel ledigen, vullen,
ontluchten, ….
Onderaan de tank kan een flens met 2" F draad voorzien worden.
Op deze plaats kan er ook een systeem gemonteerd worden om tanks van hetzelfde volume met elkaar te
verbinden.
Uitvoeringen:
Ze zijn beschikbaar in 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 en 4.000 liter.
Enkelwandig tank
Voorzien van een mangat.

TOEPASSINGSGEBIED:
Deze tanks kunnen voor allerhande toepassingen worden ingezet.
Ze zijn geschikt voor de opslag van volgende producten:
-

Regenwater
Bepaalde betonadditieven
Gebruikte drukkersinkt,
…

De vermelde prijzen van de tanks en de opties zijn voor deze toepassingen.

Ze kunnen ook omgebouwd worden om te gebruiken voor bovengrondse opstelling van:
-

Septische put
Waterzuivering
Slibvanger
Vetvanger
Olie afscheider
…

Voor deze toepassingen gelden echter ander prijzen dan deze vermeld.
Gelieve ons te contacteren mocht u deze tanks voor een van bovenstaande, of en andere, toepassing willen
gebruiken.
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Bovengrondse multi purpose tanks
Verkrijgbaar in – 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 en 4.000 liter.

OP1100

Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
1.100 liter
Lengte
1.400 mm
Breedte
720 mm
Hoogte
1.400 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
55 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP1500
Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
1.500 liter
Lengte
1.540 mm
Breedte
720 mm
Hoogte
1.625 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
80 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP2000
Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
2.000 liter
Lengte
2.070 mm
Breedte
720 mm
Hoogte
1.690 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
110 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP2500
Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
2.500 liter
Lengte
1.870 mm
Breedte
995 mm
Hoogte
1.650 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
115 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.
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OP3000
Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
3.000 liter
Lengte
2.230 mm
Breedte
995 mm
Hoogte
1.650 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
165 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

OP4000
Plaatsing bovengronds
Kleur
Wit
Volume
4.000 liter
Lengte
2.430 mm
Breedte
995 mm
Hoogte
1.950 mm
Diameter mangat
400 mm
Gewicht
235 kg
Prijs – G01
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

Opties
Onderdeel
In of uitgang 110 mm
In of uitgang 125 mm
Flens 2”
Basisset excl kraan
Uitbreidingdsset excl kraan
Basisset incl kraan
Uitbreidingdsset incl kraan
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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN, ONDERHOUD EN
GARANTIE
De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.
Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar
van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de
website van Boralit.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
De tanks zijn slechts enkele jaren bestand tegen UV-stralen. Daarom is het aangewezen bij plaatsing in open lucht
een afdak of afscherming te voorzien. Plaats de tank op een horizontale (max 1% helling), verharde ondergrond
(beton, klinkers, ..). Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet
op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron. Voorzie minstens 10 cm
tussen de tank en een wand. Behandel de tank voorzichtig (vooral bij vorst). Vermijd schokken of stoten.

ONDERHOUD
Het onderhoud zal afhangen van welke toepassing deze tanks worden gebruikt.

GARANTIE
Op onze tanks in deze reeks geldt er een garantie van 10 jaar op de behuizing tegen alle aantoonbare
fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.
Op alle onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.
De algemene verkoop en garantie voorwaarden van Boralit gelden.

OVERIGE DOCUMENTEN
Volgende documenten zijn op vraag beschikbaar:
- Handleiding voor het koppelen van bovengrondse Multi purpose tanks.
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