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ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA NA WODĘ
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www.amargo.pl

Dane kontaktowe
Nazwa firmy

Imię i nazwisko
osoby kontaktowej

Adres firmy

Stanowisko

Miejsce realizacji
inwestycji

Numer kontaktowy
Adres e-mail

Wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo 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 materiały.
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Informacje nt. cech zbiornika i miejsca posadowienia
Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

Wskaż etap, na jakim znajduje się inwestycja

Miejsce posadowienia zbiornika

Funkcja, jaką będzie pełnił zbiornik
Jeśli zbiornik będzie posadowiony na zewnątrz, prosimy
określić stopień i formę izolacji oraz podgrzewania
Nie posiadamy koncepcji / rozwiązania izolacji /
podgrzewania – należy zaproponować w ofercie

TAK

NIE

Wymagane / oczekiwane wymiary zbiornika
Wymagana pojemność czynna
/ całkowita zbiornika [m3]

Szerokość [m]

Długość [m]

Wysokość [m]

WARUNKI POSADOWIENIA – DOTYCZY ZBIORNIKÓW WEWNĘTRZNYCH
Rodzaj budynku

Stan budynku

Miejsce montażu

Specyfika montażu zbiornika

Szerokość pomieszczenia [m]

Długość pomieszczenia [m]

Wymiar otworu drzwiowego i korytarzy
w najwęższym miejscu [m]

Wysokość pomieszczenia [m]

Wymiary posadzki przeznaczone
do wykorzystania [m]

Rodzaj podłoża / posadzki, nośność, sposób wykończenia

WAŻNE! Przy przesyłanu formularza dołącz rzut lub szkic budynku/pomieszczenia oraz zdjęcia miejsca posadowienia.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Czy zestaw pompowy / hydroforowy
został dobrany?

TAK – parametry

Wyposażenie dodatkowe – zaznacz
wymagane

stopnie włazowe
ułatwiające wejście

Zawór pływakowy

TAK – średnica zasilania

NIE
poziomowskaz
mokry / suchy

czujniki poziomu

NIE

Informacje nt. wymaganych króćców (rodzaj wraz z podaniem średnicy)

Czy realizacja będzie obejmowała wykonanie projektu?

TAK

NIE

WAŻNE!
Do formularza dołącz szkic z gabarytami zbiornika i zaznacz wymagane króćce lub wydrukuj ten plik i nanieś szkic poniżej.

Ważne!
Podłoże, na którym ma zostać posadowiony zbiornik powinno być równe (pozbawione uskoków, zagłębień, ostrych krawędzi) i
oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń. Jeśli nie ma odpowiedniego fundamentu, należy go wcześniej wykonać. Jego powierzchnia
powinna być gładka i wyrównana, ze spadkiem maksymalnie 0,5% w jednym kierunku. Poprawnie wykonany fundament pozwoli na
posadowienia zbiornika zgodnie z wymaganiami statyki i tym samym na przeniesienie obciążenia pochodzącego od ciężaru własnego zbiornika, jak również zawartej w nim wody podczas całkowitego napełnienia.

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

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

Kliknij, by wysłać formularz doboru

