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Betonsamletanke til
Landbrug og Industri
WS agrollaris®-systemet er specialsikrede betonsamletanke til landbrug
og industri, hvor der er behov for at
opsamle miljøfarlige væsker på en
forsvarlig og priseffektiv måde.
For den optimale sikring af miljøet er WS Agrollaris®tankene støbt i beton af meget udsøgt kvalitet.
Hvis der kræves noget ekstra, fås WS Agrollaris ® også
med en ekstra forseglende indercoating, så de farlige
væsker bliver hvor de er.
WS Agrollaris® leveres helstøbt eller fabriksklar med
kørefast dæksel, der modstår vægten af store køretøjer
og maskiner.
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Anlæggets
styrker
Specialbeton af bedste
kvalitet
Billigt i anskaffelse
Nemt at installere
Kan tilpasses alle
behov og forhold
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ØKONOMISK
Vi har skabt et kvalitetsprodukt
til en meget konkurrencedygtig
pris. Her går kvalitet og økonomi
hånd i hånd.
SIKKER
WS Agrollaris® er støbt i en
udsøgt og robust betonkvalitet,
der holder på det, den skal. Ved
behov for ekstra sikkerhed kan
du vælge WS Agrollaris® med
ekstra forseglende indercoating.
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Dokumenteret sikkerhed
Leveres helstøbt eller som
elementer
Robust og holdbar
kvalitet
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(+45) 74 48 50 33

SALG/TEKNISK
RÅDGIVNING

Fås både med og uden
indercoating

Dine fordele
ENKEL
WS Agrollaris® kan nedsættes
hvor som helst. Den tunge konstruktion virker stabiliserende og
sikrer mod opdrift.
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TILPASNINGSVENLIG
WS Agrollaris® leveres i diametrene ø164, ø225 og ø300 med
beholdervolumen fra 2m3 op
til 17m3. Systemet kan dermed
tilpasses stort set alle behov.
FLERE MODELLER
Fås som en-, to- eller trekammerbeholder og kan også leveres
som f.eks sandfang, pumpestation eller regnvandsbeholder.

Jesper Larsen
Jylland
(+45) 30 30 90 47

Jette Pia Rasmussen
Fyn/Sjælland
(+45) 51 94 41 79

ONLINE
INFORMATION
www.watersystems.dk

GARANTI
Der ydes naturligvis garanti på
alle WS Agrollaris®-produkter.
Vil du vide mere så ring til din lokale autoriserede kloakmester eller Watersystems
A/S for yderligere råd og vejledning.

watersystems A/S
Stjernegade 3-5 - DK-6400 Sønderborg
T + 45 74 48 50 33

F + 45 74 48 50 44

www.watersystems.dk
info@watersystems.dk
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