
Dane kontaktowe1

Wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo celem przedstawienia oferty w zakresie objętym niniejszą ankietą doboru.

Informacje nt. cech zbiornika i miejsca posadowienia2

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA CHEMOODPORNEGO

Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

  Amargo Sp. z o.o. Sp.k  
ul. Jaśminowa 16, Koprki   
05-850, Ożarów Mazowiecki  

 (+48) 22 758 88 27

 www.amargo.pl

AMARGO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

  Amargo Sp. z o.o. Sp.k  
ul. Jaśminowa 16, Koprki   
05-850, Ożarów Mazowiecki  

 (+48) 22 758 88 27

 www.amargo.pl

  Amargo Sp. z o.o. Sp.k  
ul. Jaśminowa 16, Koprki   
05-850, Ożarów Mazowiecki  

 (+48) 22 758 88 27

 www.amargo.pl

+48 22 758 88 27
eksperci@amargo.pl
www.amargo.pl

Dobrowolne
Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników przemysłowych, dlatego z  przyjemnością przystąpię do newslettera firmy Amargo, w ramach którego będę 
otrzymywać merytoryczne materiały.

Nazwa firmy

Adres firmy

Miejsce realizacji 
inwestycji

Imię i nazwisko
osoby kontaktowej

Stanowisko

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Prosimy, daj nam znać, w jaki sposób dowiedziałaś/eś się o rozwiązaniach Amargo – to dla nas cenna informacja.

Zapisz formularz i wyślij go na adres eksperci@amargo.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy guzik.

Inne istotne wymagania: zbiornik dozorowy / system kontroli wycieku (+ prze-
kazywanie informacji o szczelności zbiornika do sterowni głównej lub obiekto-
wej) / materiał elektroprzewodzący / inne

Prosimy wskazać wymagane króćce: dopływ / odpływ / odpowietrzenie / 
wskaźnik poziomu / inne

GeometriA i wyPosAżenie ZbiornikA

Czy realizacja będzie obejmowała wykonanie projektu? TAK NIE

Głębokość / grubość warstwy ziemi nad zbiornikiem Rodzaj gruntu

Wskaż etap, na jakim znajduje się inwestycja Wskaż typ miejsca lokalizacji

Wskaż funkcję, jaką ma pełnić zbiornik

Wybierz odpowiednią opcję z listy

Maksymalny możliwy poziom wody gruntowej

Średnica 
wewnętrzna [mm]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Długość [mm] Pojemność [m3]

Sztywność obwodowa SN2 SN4 SN8 Typ włazu do zbiornika

mailto:eksperci%40amargo.pl?subject=
https://www.amargo.pl/
mailto:eksperci%40amargo.pl?subject=Formularz%20doboru%20zbiornika

	Zgoda 2: Tak
	Zgoda marketingowa 2: Off
	Ilość zbiorników istniejących 20: 
	Pole wyboru 71: Off
	Pole wyboru 72: Off
	Przycisk 3: 
	Pole wyboru 75: Off
	Pole wyboru 76: Off
	Pole wyboru 77: Off
	nazwa firmy: 
	adres firmy: 
	osoba kontaktowa: 
	stanowisko: 
	numer kontaktowy: 
	e-mail: 
	funkcja: 
	głębokość: 
	rodzaj gruntu: 
	poziom wody gruntowej: 
	etap: []
	miejsce lokalizacji: []
	średnica wewn: 
	średnica zewn: 
	długość: 
	pojemność: 
	typ włazu: 
	króće, etc: 
	inne wymagania: 
	informacje: 
	informacje - źródło: []


