KONTAJNEROVÉ NADZEMNÉ
ČERPACIE STANICE
POHONNÝCH HMÔT

TYPOVÉ
VYHOTOVENIA

VÝHODY
ČERPACÍCH STANÍC POHONNÝCH HMÔT
• Plne certiﬁkovaný produkt
• Nízke prevádzkové náklady
• Neporovnateľne nižšia cena oproti stacionárnym čerpacím staniciam
• Ľahká premiestnitelnosť
• Vhodné pre výrobné podniky, priemyselné zóny, železnice…
• Rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky
• Možnosť vybavenia samoobslužným výdajným stojanom
na bezkontaktné čipové karty
• Možnosť prenosu dát cez USB alebo WiFi

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 7 1P V2
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 7 1P V2 je dvojplášťový kontajner jednoproduktový s objemom 7 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 7 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru. Kontajner bude
uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami
(dimenzia dosky bude riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Bude
použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je
navrhnuté s obehovým čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické
riešenie zaisťuje funkciu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 7m3 - Nafta
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 7 1P V2
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 7 1P V2

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, jednoproduktová

Celkový objem

7 m3

Komora č. 1

Nafta, objem 7 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 2591mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
Metalčík

Výdajný stojan
Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

3 250kg

Druh rozvodnej siete

TN

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 7 1P V2
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľový ventil
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 7 1P V2
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10 1P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 10 1P V1 je dvojplášťový kontajner jednoproduktový s objemom 10 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 10 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru. Kontajner bude
uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami
(dimenzia dosky bude riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Bude
použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je
navrhnuté s obehovým čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické
riešenie zaisťuje funkciu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 10 m3 - Nafta
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 (na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr. 2 mm. Zdvojený plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10 1P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 10 1P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, jednoproduktová

Celkový objem

10 m3

Komora č. 1

Nafta, objem 10 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 3048 (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

Výdajný stojan
Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlo PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

3 800 kg

Druh rozvodnej siete

TN

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľový ventil
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár z tankovacej pištole

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 15 1P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 15 1P V1 je dvojplášťový kontajner jednoproduktový s objemom 15 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 15 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru. Kontajner bude
uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami
(dimenzia dosky bude riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Bude
použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je
navrhnuté s obehovým čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické
riešenie zaisťuje funkciu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 15 m3 - Nafta
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 15 1P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 15 1P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, jednoproduktová

Celkový objem

15 m3

Komora č. 1

Nafta, objem 15 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 4572mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
Metalčík

Výdajný stojan
Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

6 000kg

Druh rozvodnej siete

TN

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 15 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár z tankovacej pištole

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 15 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 20 1P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 20 1P V1 je dvojplášťový kontajner jednoproduktový s objemom 20 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 20 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru. Kontajner bude
uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami
(dimenzia dosky bude riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Bude
použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je
navrhnuté s obehovým čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické
riešenie zaisťuje funkciu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č. 1 – 20 m3 - Nafta
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 20 1P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 20 1P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, jednoproduktová

Celkový objem

20 m3

Komora č. 1

Nafta, objem 20 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 6058mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
Metalčík

Výdajný stojan
Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

6 570kg

Druh rozvodnej siete
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Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 20 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľový ventil
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár z tankovacej pištole

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 20 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 25 1P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 25 1P V1 je dvojplášťový kontajner jednoproduktový s objemom 25 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 25 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru . Kontajner bude
uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami
(dimenzia dosky bude riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Bude
použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je
navrhnuté s obehovým čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické
riešenie zaisťuje funkciu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 25 m3 - Nafta
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 25 1P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 25 1P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, jednoproduktová

Celkový objem

25 m3

Komora č. 1

Nafta, objem 25m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 7620mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
Metalčík

Výdajný stojan
Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

8 250kg

Druh rozvodnej siete
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Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 25 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľový ventil
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár z tankovacej pištole

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 25 1P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10/10 2P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 10/10 2P V1 je dvojplášťový kontajner dvojproduktový s objemom 2 x 10 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL) a automobilových benzínov
BA 95 alebo BA 91 UNI podľa dopytu.
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 2x10 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru , delenej na
2 jednotlivé samostatné komory pre dvojproduktový výdaj. Kontajner bude uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami (dimenzia dosky bude
riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jedným dvoj produktovým výdajným stojanom. Bude použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je navrhnuté s obehovými čerpadlami EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické riešenie zaisťuje funkciu spätného odvodu benzínových výparov pre I. a II. stupeň
a s tým súvisiacu ochranu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z.
704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného
žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č. 1 – 10 m3 - BENZÍN
Komora č. 2 – 10 m3 – NAFTA
Počet výdajných miest: 1

Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120 minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 (na požiadanie
môže byť aj z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.
2 mm. Zdvojený plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže
nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí
medziplášťový priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN
650201 čl.60). Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo
skúšaná u výrobcu MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10/10 2P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 10/10 2P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

Celkový objem

2 x 10 m3

Komora č. 1

Benzín, objem 10 m3

Komora č. 2

Nafta, objem 10 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 6058mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

Výdajný stojan

Dvojproduktový, jednostranný
s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/ Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

7 100kg

Druh rozvodnej siete
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Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10/10 2P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojky na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielezy do nádrže
10. Nepriebojné protiexplozívne poistky (armatúry)
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistky odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia benzínových pár I. a II. stupňa

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 10/10 2P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Čerpadlo s elektromotorom 2

17. Dvojdielny rebrík
18. Spätné klapky

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 12/12 2P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 12/12 2P V1 je dvojplášťový kontajner dvojproduktový s objemom 2 x 12 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL) a automobilových benzínov
BA 95 alebo BA 91 UNI podľa dopytu.
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 2x12 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru, delenej na
2 jednotlivé samostatné komory pre dvojproduktový výdaj. Kontajner bude uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami (dimenzia dosky bude
riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jedným dvojproduktovým výdajným stojanom. Bude použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je navrhnuté s obehovými čerpadlami EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté
technické riešenie zaisťuje funkciu spätného odvodu benzínových výparov pre I. a II. stupeň a s tým súvisiacu ochranu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z. 704/2002.
Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá
plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 12 m3 - BENZÍN
Komora č.2 – 12 m3 – NAFTA
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm, obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 (na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr. 2 mm. Zdvojený plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 12/12 2P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 12/12 2P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

Celkový objem

2 x 12 m3

Komora č. 1

Benzín, objem 12 m3

Komora č. 2

Nafta, objem 12 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 7010mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

Výdajný stojan

Dvojproduktový, jednostranný
s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

8 000kg

Druh rozvodnej siete
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Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 12/12 2P V1
Pohľad na kontajner a základné časti
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojky na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielezy do nádrže
10. Nepriebojné protiexplozívne poistky (armatúry)
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistky odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia benzínových pár I. a II. stupňa
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Čerpadlo s elektromotorom 2

17. Dvojdielny rebrík
18. Spätné klapky

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

MEN 15/15 2P V1
Popis kontajnerovej čerpacej stanice
MEN 15/15 2P V1 je dvojplášťový kontajner dvojproduktový s objemom 2 x 15 m3. Bude slúžiť pre ČS PHM
a bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL) a automobilových benzínov
BA 95 alebo BA 91 UNI podľa dopytu.
Systém skladovania pohonnej hmoty bude realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme 2x15 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru, delenej na
2 jednotlivé samostatné komory pre dvojproduktový výdaj. Kontajner bude uložený na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi skrutkami (dimenzia dosky bude
riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu).
Pohonné hmoty budú vydávané na manipulačnej ploche s jedným dvojproduktovým výdajným stojanom. Bude použitý sací systém výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je navrhnuté s obehovými čerpadlami EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté
technické riešenie zaisťuje funkciu spätného odvodu benzínových výparov pre I. a II. stupeň a s tým súvisiacu ochranu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z. 704/2002.
Kontajnerová nadzemná ČS PHM bude vybavené monitorovacím systémom typ SITE SENTINEL. Celá
plocha bude vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného žľabu na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladovaný produkt a skladová kapacita:
Komora č.1 – 15 m3 - BENZÍN
Komora č.2 – 15 m3 – NAFTA
Počet výdajných miest: 1
Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .
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MEN 15/15 2P V1
Technické údaje zariadenia
Typ

MEN 15/15 2P V1

Prevedenie nádrže

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

Celkový objem

2 x 15 m3

Komora č. 1

Benzín, objem 15 m3

Komora č. 2

Nafta, objem 15 m3

Rozmery kontajnera

2438 x 2631 x 7620mm (Š x V x D)

Ochranný systém na zamedzenie prechodu
plameňa do chránenej časti zariadenia

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

Výdajný stojan

Dvojproduktový, jednostranný
s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Ukazovateľ stavu hladiny

Site Sentinel

Plniace čerpadlá PHM

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Ochrana proti preplneniu

Site Sentinel

Počítadlo

Digitálne zobrazenie

Spotreba elektrickej energie

400V, 50Hz, 12kW

Počet fáz

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Hmotnosť bez náplní

8 500kg

Druh rozvodnej siete

TN

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa vyhlášky č.508/2009 Z z.

Vyhradené technické zariadenie skupiny A
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Pohľad na kontajner a základné časti
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Obrázok 1 – Dóm benzín

Obrázok 2 – Dóm nafta

Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojky na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielezy do nádrže
10. Nepriebojné protiexplozívne poistky (armatúry)
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistky odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia benzínových pár I. a II. stupňa
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Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Čerpadlo s elektromotorom 2

17. Dvojdielny rebrík
18. Spätné klapky

Sídlo MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika
Tel.: + 421 31 771 46 48
Fax.: + 421 31 770 57 95
E-mail: menert@menert.sk
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Puškinova 1504/13
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Tel.: + 421 31 780 42 50
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