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ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA CHEMOODPORNEGO
www.amargo.pl

Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniami Amargo. Aby dokonać rzetelnej wyceny zbiornika chemoodpornego,
mamy prośbę o wypełnienie poniższego formularza i podanie najważniejszych informacji związanych z planowaną
inwestycją. Przesyłając ankietę zgłaszasz chęć poznania oferty na wykonanie zbiornika według poniższych wytycznych /
danych / wskazań użytkowych. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

1

Dane kontaktowe
Nazwa firmy
Adres firmy (ulica, kod pocztowy, miasto)
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Stanowisko osoby kontaktowej
Numer telefonu
Adres e-mail
Miejsce realizacji inwestycji – budowy / dostawy

Wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo Sp. z o.o. celem przedstawienia oferty w zakresie objętym niniejszą ankietą
doboru.
Dobrowolne
Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników przemysłowych, dlatego z przyjemnością przystąpię do newslettera firmy Amargo, w ramach którego będę
otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

2

Informacje nt. zbiornika i miejsca posadowienia
Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

Etap, na jakim znajduje się inwestycja

koncepcja

projekt wykonawczy

Miejsce posadowienia zbiornika

wewnątrz obiektu

na zewnątrz

Funkcja zbiornika

magazynowy

technologiczny / procesowy

przetarg

zakup

wymaga uzgodnień UDT

Na jakiej instalacji będzie pracował zbiornik
Wymagane / oczekiwane
wymiary zbiornika

Wysokość /
długość [m]

Wymagana pojemność czynna / całkowita
zbiornika [m3]
Medium, z którym będzie pracował zbiornik (nazwa
handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy, stężenie)
Gęstość czynnika roboczego lub mieszaniny, która
będzie znajdowała się w zbiorniku [g/cm3]

Szerokość [m]

Średnica [m]

Temperatura pracy + informacje nt. warunków
otoczenia, w jakich będzie pracował zbiornik
(m.in. promieniowanie cieplne od innych maszyn,
naprężenia montażowe i / lub z instalacji, etc.)

Informacja nt. ciągów komunikacyjnych (drzwi,
klatki schodowe, windy, inne), przez które będzie
transportowany zbiornik lub jego elementy składowe
(dotyczy zbiorników wewnętrznych)

Wymiary pomieszczenia do zainstalowania
zbiornika (dotyczy zbiorników wewnętrznych)

Czy realizacja będzie obejmowała wykonanie
projektu?

Szerokość [m]

Tak

Długość [m]

Wysokość [m]

Nie

Dodatkowe wyposażenie zbiornika (króćce,
zawory, automatyka, ocieplenie, ogrzewanie,
wanna wychwytowa / dwupłaszczowy, inne)

Inne istotne według Ciebie informacje, mające
wpływ na dobór zbiornika i wycenę

Jeśli możesz, daj nam znać, w jaki sposób dowiedziałeś się o rozwiązaniach Amargo – to dla nas cenna informacja.

Miałem/am wcześniej kontakt
z przedstawicielem Amargo

Znalazłem/am Amargo
w Google

Dowiedziałem/am się o Amargo
z mediów społecznościowych

Mam kontakt
z polecenia

Inne źródło – wpisz obok

Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi – z pewnością przyczynią się one do fachowego doboru zbiornika i sprawnej wyceny. Formularz prosimy przesłać na adres eksperci@amargo.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy
guzik. Gdyby w międzyczasie pojawiły się dodatkowe pytania lub ważne informacje mogące mieć wpływ na wycenę,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kliknij, by wysłać formularz doboru

Studium przypadku – magazynowanie ługu sodowego
Poznaj merytoryczne studium przypadku dotyczące budowy nowego zbiornika magazynowego
na stężony ług sodowy 50% oraz instalacji towarzyszących dla branży spożywczej i sprawdź,
jakie korzyści dla Inwestora przyniosła kompleksowa realizacja projektu.

Kliknij, by przejść do artykułu

