Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.,
pôsobí na Slovensku ako importér výrobkov spoločností
z Veľkej Británie, Írska, Holandska a Dánska.
Do popredia dávame riešenie
hnojných koncoviek a koncových
skladov pre bioplynové stanice
prostredníctvom nádrží
,,Flexobazén“.
Flexobazén je v súčastnosti bezkonkurenčná skladovacia nádrž na trhu,
ktorú je možné prefinacovať prostredníctvom leasingu. Netreba ju vyplatiť
hneď. Všetko sa posudzuje individuálne, prostredníctvom leasingovej spoločnosti.
V nádržiach je možné skladovať močovku - hnojovicu, môžu slúžiť aj na uskladnenie separátu
z bioplynových staníc – koncové sklady, alebo
rôznych odpadových vôd.
Pri bioplynových staniciach sú naše flexobazény veľmi zaujímavý produkt, nakoľko ich
cena je najnižšia v porovnaní s iným typom
nádrže a rýchlosť ich výstavby urýchli dokončenie výstavby celej stanice. Vzhľadom
k tomu sú tieto nádrže ideálnym riešením
na koncové sklady. V súčasnej dobe sa stávajú
veľmi zaujímavé pre rýchle navýšenie skladovacej kapacity. BPS ktoré sú už v prevádzke,
budú mať navýšenú skladovaciu kapacitu
v priebehu jedného týždňa. Pri možnosti využitia financovania cez leasing, naše nádrže
nezaťažia finančne náročnú výstavbu BPS.

Flexobazény:
Výhodou takýchto nádrží je okrem krátkej doby
výstavby aj dlhá životnosť overená v krajine pôvodu v Holandsku a jej flexibilnosť umožňujúca
na menšom priestore postaviť vyššiu a teda objemnejšiu nádrž. Veľkou výhodou je aj to, že pri
výstavbe flexobazénu nie je potrebná ťažká
technika, nie je potrebný žiadny betón, ktorý
stavbu natrvalo zafixuje k pôde. Nakoľko flexobazén je ako skladačka, tak v prípade potreby
sa dá rozobrať a postaviť na inom mieste.
Vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou, rýchlim postavením, zaujímavou cenou, vysokou
odolnosťou voči vplyvom prostredia a UV žiareniu, dostupnosťou rôznych veľkosti, výberom
krytu nádrže, rôzne miešacie zariadenia a vynikajúce riešenie požiadaviek environmentu.

Flexobazén s plávajúcim krytom.

Flexobazén so strechou.

Tieto nádrže sú veľmi zaujímavý produkt v celej
Európe. Naša spoločnosť rieši kompletné postavenie nádrži a tiež aj navrhnutie konkrétneho projektu. Na postavenie našich nádrží nepotrebujete žiadnu ťažkú techniku. Rýchlosť ich
postavenie, Vám šetrí čas a umožní ich rýchle
uvedenie do praxe. Okrem iného, nádrže majú
aj pekný vzhľad a aj po dlhom čase používania,
vyzerajú ako nové.

zabezpečujú odvetrávanie plynov, produkovaných z výkalov. Kryt má štandardne otvor 100
x100 cm, slúžiaci ku kontrole alebo premiešavaniu obsahu nádrže. Kryt je možné dodať
v rozmere max. do 38,77 metra v priemere.

Flexobazény sa dajú postaviť v rôznych veľkostiach od 22 m3 až do 6000 m3. Pri týchto nádržiach ušetríte plochu, ktorá je potrebná na jej
postavenie nakoľko sa dajú postaviť až do výšky 5 m.

Flexobazény majú dva typy prekrytia:
1. Plávajúci kryt:
Tento kryt pozostáva z LDPE fólie. Pláva na hladine pomocou plavákov. Tieto plaváky taktiež

2. Zastrešenie:
Strešné prevedenie je možné dodať v rozmere
do 25 m. v priemere. Kryt je upevnený na špeciálnej konštrukcii umiestnenej na vonkajšej
strane nádrže. Podpera, ktorá je umiestnená
v strede nádrže zabezpečuje pevnosť strechy
a udržuje ju v správnej výške. Strešný typ prekrytia nádrže má taktiež kontrolno-miešací
otvor.
Výhodou týchto nádrží je aj to, že ak chovateľ
bude musieť z nejakých dôvodov nádrž zrušiť,
tak ju jednoducho rozoberie a môže ju ešte predať niekomu inému.

Viac informácii o našich produktoch nájdete na web stránkach: www.merkanta.sk, www.flexobazeny.sk
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o.,
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