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Na základe skúseností 

nadobudnutých 16 ročným

posobením na slovenskom aj posobením na slovenskom aj 

českom trhu poskytuje firma 

komplexné portfólio služieb a 

produktov týkajúcich sa 

zriaďovania, prevádzky a 

servisu čerpacích staníc PHM.

   Nádrže PHM 
 o  nadzemné dvojpláštové nádrže – jednokomorové  
       aj dvokomorové (NND 5, 10, 16, 26, 32 m3)
   o  podzemné dvojplášťové nádrže (PDN 5, 10, 16,  
         20, 25, 32, 40, 50, 60 m3)
     o  nové aj repasované
      o  dodávka, osadenie a kompletné sprevádzko-      o  dodávka, osadenie a kompletné sprevádzko-
            vanie nádrží
       o  vložkovanie nádrží
       o  ultrazvukové meranie hrúbky stien
       o  dodávka a montáž monitorovacích zaria 
           dení na  meranie stavu PHM v nádrži, prí 
           padného úniku ropnej látky do medziplášť-            
           ovej oblasti atď.           ovej oblasti atď.

          Výdajné stojany
     o  dodávka, montáž a servis výdajných 
        stojanov všetkých značiek a typov 
   o  autorizovaný záručný a pozáručný     
     servis výdajných stojanov značky EVS
o  kalibrácia výdajných stojanov
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Zabezpečujeme dodávku

a montáž kompletného tech-

nologického vybavenia pre 

modernizáciu a výstavbu

čerpacích staníc PHM, 

vždy podľa individuálnych vždy podľa individuálnych 

požiadaviek zákazníka.

 Prietokové meradlá
  o   dodávka, montáž a servis
  o   zoradenie, preskúšanie

 Výdajné pištole
  o  dodávka, montáž, servis
 
Hadice, šrobenia, armatúrHadice, šrobenia, armatúry, filtre, monobloky, AdBlue, 
kontajnery na prevoz a skladovanie PHM, ďaľšie príslušenstvo

                        Rekuperácia
                                   o  inštalácia kompletnej technológie na  zachy-  
                                          távanie a spätnú cirkuláciu benzínových pár

                                                  Izolácia manipulačných plôch
                                                      o  aplikácia ochranných fólií zabraňujúca
                                                           priesaku ropných produktov do pôdy a                                                           priesaku ropných produktov do pôdy a
                                                            spodnej vody

                                                              Výstavba čerpacích staníc, dodávka
                                                               kompletných technológií ČS PHM
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