
Tytuł aukcji: EKO zbiornik na szambo poj. 2000l średnica 140 cm 

 

Witamy serdecznie na naszej aukcji. 

 

Oferujemy Państwu ekologiczny zbiornik bezodpływowy o pojemności 2000 litrów.  

 

WYMIARY: 

Szerokość: 150 cm 

Wysokość: 140 cm 

Wysokość włazu: 50 cm 

Długość: 174 cm 

Waga: 80 kg 

 

Zbiornik standardowo wyposażony jest w pokrywę włazową oraz przyłącze fi 110mm lub fi 160mm. 

Dzięki najlepszej konstrukcji na rynku (najgęstsze użebrowanie z wzmocnieniami pod kątem bliskim 

90 stopni) nie wymaga betonowania! 

 

Może być on stosowany zarówno w terenie suchym jak i podmokłym. Został on wyposażony w 

szczelnie zakręconą pokrywę wykonaną z odpornego polietylenu, dzięki czemu może być on 

stosowany jako zbiornik na szambo, wodę deszczową, ścieki przemysłowe lub w gospodarstwie 

rolnym jako zbiornik na gnojowicę. Dzięki niskiej wadze, zbiornik naszej firmy, można łatwo 

posadowić oraz zamontować w trudnodostępnych miejscach bez konieczności użycia ciężkiego 

sprzętu. 

 

Nasze zbiorniki zostały wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego,  który jest niemal niezniszczalny.  

Nie imają się go żadne zjawiska korozyjne. Jesteśmy tego tak pewni, że dajemy ci na niego aż 10 lat 

gwarancji!  

 

Zbiorniki nie są skręcane żadnymi śrubami. Materiał pod względem technicznym jest jednolity. 

Używamy klejenia tylko w obrębie rantu zbiornika. Klejenie laminatem zapewnia jednolitość 

struktury i najtrwalsze połączenie (laminat z laminatem). 

 

Serwis sprzętu, prowadzi nasza firma, nie zlecamy tego pośrednikom. 

 

Przy zakupie zbiornika, otrzymasz również instrukcję montażu samodzielnego. Istnieję możliwość 

montażu zbiornika przez profesjonalistów z naszej firmy, jednak związane to będzie z dodatkową 

opłatą. 

 

TOWAR DOSTARCZAMY NA TERENICE CAŁEGO KRAJU! Posiadamy własne ekonomiczne i 

ekologiczne (EURO 5) środki transportu, dzięki czemu towar dostarczamy na miejsce montażu.  A 

wszystko to w cenie zakupu! 

 



Podana cena  jest ceną brutto z 23% VAT oraz z doliczonymi kosztami dostawy, 

na terenie całego kraju. 

 

Zapraszamy również na nasze inne aukcję, na których oferujemy EKO zbiorniki o różnych 

pojemnościach i średnicach. 

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to będzie możliwe. 

Czas oczekiwania nigdy nie przekroczy 24h, bez względu na dzień tygodnia. 

 

 

Przestrzegamy przed kupnem tańszych zbiorników u konkurencji! Ich niższa cena, wynika z użycia o 

wiele tańszych materiałów produkcyjnych, które jakością odbiegają od naszych produktów. Taki 

zbiornik w szybkim tempie ulega korozji, czego konsekwencją są awarie w postaci powstawania 

dziur odpływowych. 

 

 


