
ROZWIĄZANIA 
DLA WYMAGAJĄCYCH

MODUŁOWE ZBIORNIKI 
WIELKOGABARYTOWE

Dajemy

gwarancję 
niezawoDności

ZBIORNIKI WIELKOGABARYTOWE 
DELFIN ZB-M
zbudowane są z polietylenowych lekkich modułów, które można zestawiać, 
tworząc w ten sposób całość o pojemności określonej wymaganiami klienta. 
Każdy moduł jest monolitycznym odlewem o pojemności 5000 l z niezależnym 
włazem o średnicy Ø 800 mm.

/ Moduły łączą się w zintegrowany zbiornik w taki sposób, że 
uzyskujemy podwójne ścianki wewnętrzne, oddzielające po-
szczególne sekcje zbiornika.

/ Ożebrowany zbiornik wzmocniony jest dodatkowo konstrukcją 
stalową, zwiększającą jego stabilność i odporność na przemiesz-
czanie się warstw gruntu.

LAuReAt KONKuRsu



NIEZAWODNA KONSTRUKCJA

SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ

Podziemne zbiorniki do magazynowania wody opadowej 
Zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe
Zbiorniki w instalacjach przeciwpożarowych
Zbiorniki procesowe lub magazynowe w instalacjach otwartych 
technicznych i przemysłowych
Elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy  
przepompowni, zbiorniki do oczyszczalni ścieków
W rolnictwie na nawozy płynne, soki kiszonkowe i ścieki rolnicze 
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DYSTRYBUTOR

Dajemy gwarancję niezawodności

H

/ wymiary modułów

L1 = 1540 mm,  L2 = 1400 mm,  H = 2450 mm

L1L2L1

moDUŁy Boczne
moDUŁ śroDKowy

długość szero-

kość

wyso-

kość

ZB-M 10 000 10 000 3 080 2 240 2 450 385

ZB-M 15 000 15 000 4 480 2 240 2 450 705

ZB-M 20 000 20 000 5 880 2 240 2 450 965

ZB-M 25 000 25 000 7 280 2 240 2 450 1227

ZB-M 30 000 30 000 8 680 2 240 2 450 1483

ZB-M 35 000 35 000 10 080 2 240 2 450 1758

ZB-M 40 000 40 000 11 480 2 240 2 450 2015

Sy
m

Bo
L

Po
je

m
n

oś
ć 

zB
io

rn
iK

a 
[l]

w
ym

ia
ry

 
zB

io
rn

iK
a 

[m
m

]

w
ag

a 
[k

g]

/zbiorniki powyżej 40 000 l dostępne na specjalne zamówienie. 

/ W zależności od przeznaczenia można łączyć moduły w całość 
poprzez otwory w wewnętrznych ścianach grodziowych lub nieza-
leżnie korzystać z poszczególnych sekcji. Stwarza to możliwość  
np. wyodrębnienia części osadnikowej w postaci jednego modułu 
bądź jego wielokrotności w zbiornikach przeznaczonych do groma-
dzenia ścieków bądź odcieków, co zapobiega rozprzestrzenianiu  
się osadów ściekowych na cały zbiornik.

/ W przypadku wykorzystania zbiorników DELFIN ZB-M do celów 
przeciwpożarowych ich specyficzna konstrukcja daje możliwość 
jednoczesnego niezależnego poboru wody. Z kolei opcja z odrębny-
mi sekcjami pozwala gromadzić substancje różnego pochodzenia 
w osobnych modułach.

WYPRZEDZAMY KONKURENCJĘ
Stabilna konstrukcja odporna na wahania naprężeń
Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych,  
w tym zasad, kwasów oraz substancji organicznych
Łatwe czyszczenie ze względu na niską chropowatość 
ścian
O 30% lżejsze od metalowych przy tej samej pojemności
Uchwyty do podnoszenia
Dostępne polietylenowe  nadstawki i pokrywy
Sprawdzone i pewne rozwiązania
Jakość produktów i usług potwierdzona licznymi  
nagrodami m. in. Teraz Polska 

» 
»   

»
   
»    
»    
» 
»
»

PRODUCENT
Delfin Sp.  z o.o.
Chorzowska 22
25-852 Kielce
Polska
tel.: +48 (41) 27 83 555
fax: +48 (41) 27 83 557

www.delfin-polska.pl
handlowy@delfin-polska.pl
export@delfin-polska.pl


