Wanny szynowe
Typu EW

Przekrój wanny dla szyny S4/S54 i szerokości toru 1435 mm bez pokrycia

Przy
składowaniu,
przeładunku,
produkcji
czy
przerobie niebezpiecznych dla środowiska materiałów
płynnych
w
zakładach
chemicznych,
przepompowniach, stacjach tankowania lokomotyw,
stacjach przeładunkowych konieczne jest takie
zabezpieczenie, ażeby substancje te nie miały
możliwości dostania się do wód gruntowych.
Wanny szynowe typu EW firmy Stelcon
są
żelbetowymi prefabrykatami przewidzianymi w swojej
budowie
do
zbierania
i
odprowadzania
niebezpiecznych substancji płynnych z obszaru
torowisk, a tym samym ochrone gleby i wód
gruntowych.
Dla wyjątkowych warunków wykonywane są one z
betonu specjalnego lub pokrywane specjalną powłoką.
Prefabrykaty można bardzo szybko montować nawet
na długich odcinkach torowisk.
Ich drobnoporowata powierzchnia odpowiada za
znakomitą nieprzepuszczalnoćć i pozwala na wysoko
efektywne i kontrolowalne odprowadzenie płynów.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala już w trakcie
planowania na bardzo dokładne określenie kosztów
inwestycji. Terminowe dostawy i sprawdzona logistyka
gwarantują
naszym
klientom
bezryzykowne
przeprowadzanie projektów.
Jak wiele innych naszych produktów dostarczane na
budowy
wanny
typu
EW
sa
gotowe
do
natychmiastowej zabudowy. Co również istotne:
wanny
mogą
być
demontowane
i
ponownie
zabudowywane.

Kontakt Polska:
stalchemia
ul. M. Gorkiego 3/5
44-113 Gliwice

Przekrój wanny dla szyny S4/S54 i szerokości toru 1435 mm z pokryciem
betonowymi płytami typu SLW 60 umożliwiającymi ruch samochodowy

Zalety:
•

produkt standartowy
- szybka realizacja
projektów

•

produkcja wanien na
specjalne
zapotrzebowania
klienta

Zastosowanie:

•

pomoc Stelcon’ u w
fazie planowania i
realizacji, dokładność
w określaniu kosztów

•

•

kontrolowane
odprowadzenie
płynów z wanien

•

pokrycie wanien
elementami
betonowymi lub
kratownicami –
możliwość ruchu
pieszego i
samochodowego

Kontakt Niemcy
Tel./Fax: +48 (0 ) 32 - 721 23 04
email: stalchemia@o2.pl
www.stalchemia.pl

BTE Stelcon GmbH
Philippsburger Str. 4
76726 Germersheim
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7274 - 7028 0
Fax: +49 (0) 7274- 7018 119
email: info@stelcon.de
www.stelcon.de

•

•

•
•
•

zakłady
chemiczne
przepompownie
substancji
chemicznych
stacje
przeładunkowe
płynnych
materiałów
niebezpiecznych
stacje tankowania
lokomotyw
składy paliw
płynnych
zakłady przerobu

