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Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/zapora-przeciwpowodziowa-40-cm-x10-metrow-wykonana-z-pcv-p-4515.html

Zapora przeciwpowodziowa
40 cm x10 metrów wykonana
z PCV
Cena brutto

1 168,50 zł

Cena netto

950,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ROL-4010

Opis produktu
W dzisiejszych czasach kiedy coraz częściej występują gwałtowne burze co wiąże się z zalewaniem lub podtapianiem gospodarstw, budynków mieszkalnych czy
wielu innych terenów których zalanie przynosi wielkie straty.
My mamy na to rozwiązanie są to zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą. W czasie powodzi wody nie brakuje a ta metoda to skuteczna walka z wodą przy
wykorzystaniu wody. Podane długości zapór są to takie standardy oczywiście możemy wykonać zaporę na każdą długość.
Nasze zapory są dedykowane do Wydziałów Zarządzania kryzysowego i Straży Pożarnej jako zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych czy ochrona terenów
zalewowych ale także do klientów indywidualnych dlatego u nas możesz zamówić zaporę na bramę garażową czy może zabezpieczysz posesję czy swoją firmę
Co to jest zapora przeciwpowodziowa ?
Zapora przeciwpowodziowa (rękaw napełniany wodą) wykonana jest z trwałej tkaniny PCV o gramaturze 650g/m2 co sprawia, że jest bardzo odporna na rozerwanie
i rozdarcie oraz na grzyby .
Nasza zapora przeznaczona jest do podwyższania wałów przeciwpowodziowych lub bezpośredniej ochrony budynków zagrożonych zalaniem i zdecydowanie
skuteczniejsza od worków z piaskiem a przede wszystkim szybsza w napełnianiu i wymagająca mniejszej ilości ludzi do jej sprawienia.
Jakość naszej zapory potwierdza jej żywotność którą gwarantuje producent i jest to 10 lat oczywiście przy prawidłowym magazynowaniu
Zapora wykonana w kształcie walca w tym przypadku jest to walec o średnicy 45 cm i długości co po napełnieniu zapewnia 40 cm wysokości i 15 mb długości
ochrony przed wodą
Każda zapora w standardzie wyposażona jest w:
- złącze STOLŻ 52 lub 75 - 2 szt. (jedno do napełniania drugie do wylewania wody z zapory)
- uchwyt na końcu do układania zapory - 2 szt
- zawór odpowietrzający - 1 szt.
- przelotki metalowe pół-kółka do łączenia zapory na zakładkę - 2 szt
- pasek parciany o szerokości 2,5 cm i długości 3m zakończony klamrą samozaciskową
UWAGA: łącząc zapory na zakładką tracisz na każdej około 1m na długości co przy kliku zaporach daje kilka metrów
Dlatego nasz nowy pomysł na doczołowe łączenie zapór które eliminuje użycie fartuchów uszczelniających czy innych elementów które generują dodatkowe koszty.
Połączenie doczołowe zapewnia nie tylko szczelność pomiędzy zaporami ale również wielką wytrzymałość na zewnętrzny napór wody oraz wykorzystanie całkowitej
długości zapory. Dodatkowy koszt takiego rozwiązania to dodatkowe- 130,00 zł netto
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JAKO WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO OFEROWANEJ ZAPORY: ·
- Przelotki (metalowe pół-kółka do układania zapór w pryzmę - 20,00 zł/szt
- Pasek parciany szer 2,5 cm długości 3m z klamrą - do pryzmowania zapory - 20,00 zł
- Worek transportowy - 50,00 zł
- dodatkowe przyłącze STOLŻ – 100,00 zł
INNE ROZWIĄZANIA
Istnieje możliwość wykonania dodatkowych elementów na naszej zaporze która pozwala na lepsze i skuteczniejsze jej eksploatowanie i pierwszym takim elementem
jeżeli nie skorzystają Państwo z naszego łączenia czołowego można zastosować
- kołnierz uszczelniający (połączony z zaporą na stałe) do połączenia dwóch zapór w ciągu - w cenie - 180,00 zł

W celu szybszego opróżnienia zapory można zastosować dodatkowy element do wypuszczania wody
- dodatkowy rękaw wylewowy przyśpieszający opróżniania zapory – w cenie 70,00 zł

Ciekawym rozwiązaniem zwłaszcza przy ochronie wałów przeciwpowodziowych jest zastosowanie fartuchów, które
przymocowane są do zapory i rozwijane są w kierunku wody, kiedy woda dochodzi do zapory to swoim ciężarem dociska
zaporę do ziemi co powoduje dodatkowe doszczelnienie i zabezpieczenie zapory przed osunięciem się z wału
przeciwpowodziowego
- Fartuch wzdłuż zapory o szerokości 0,5 m wykończony oczkami co 1 m - cena - 145,00 zł
- Fartuch wzdłuż zapory o szerokości 1,0 m wykończony oczkami co 1 m – cena- 260,00 zł

ZAPRASZAMY
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