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ZáSoBNíKy VoDy
E-Z. ZáSObNÍKy VODy

Rozmery:
Ponúkame štandardné kovové zásobníky, v širokej škále rozmerov. Zásobníky vody môžu mať priemer 
od 1 až do 32 metrov s výškou od 1 do 5,5 metra. To umožňuje vytvoriť zásobník s objemom až 2 000 000 litrov.
Zásobníky so špecifickými rozmermi nie sú problém, naši konzultanti s vami s radi prediskutujú vaše požiadavky. 

Rozměry:
Nabízíme standardní kovové zásobníky, v široké škále rozměrů. Zásobníky vody mohou mít průměr od 1 až do 32
metrů s výškou od 1 do 5,5 metru. To umožňuje vytvořit zásobník o objemu až 2 000 000 litrů. Zásobníky 
se specifickými rozměry nejsou problém, naši konzultanti s vámi s rádi prodiskutují vaše požadavky.

ZáSObNÍKy VODy

Materiál, z něhož se vyrábějí:
Nádrže na vodu vyrábíme z vysoce kvalitní vlnité oceli. Díky této konstrukci mají vysokou stabilitu a vysokou
pevnost v tahu. Kovové stěny nádrží jsou obloženy fólií. Nádrže lze překrýt krytem a jsou k dispozici i různé doplňky
a přípojky. 

Řešení na míru:
Každá zakázka a každé prostředí vyžaduje zvláštní přístup právě díky odlišnosti potřebovaného zásobníku vody.
Společnost NPI vyrábí kromě zásobníků na vodu na míru i sila, která jsou samozřejmě také přizpůsobena každé
zakázce zvlášť. Rozměry, složení a také povrchová úprava se přizpůsobuje potřebám zákazníka a prostředí.
Například můžeme navýšit tloušťku oceli, kvůli vyšší pevnosti, nebo použít ochrannou vrstvu, která zajistí 
prodloužení životnosti.

Různé modulární typy našich kovových zásobníků na vodu:
•   Standardní nádrž (tloušťka stěn minimálně 0,8 mm)
•   Nádrže typu A (tloušťka stěn minimálně 1,0 mm)
•   Nádrže z krátkých panelů (díky tomu jsou redukovány náklady na dopravu)
•   Nádrže s ochrannou vrstvou (lze ji nanášet na prstence)
•   Cisterny řady E (průmyslové cisterny určené pro velké zatížení)
•   Cisterny na chov ryb (zásobníky se speciální výškou a výplní)

Materiál z ktorého sa vyrábajú:
Nádrže na vodu vyrábame z vysoko kvalitnej vlnitej ocele. Vďaka tejto konštrukcii majú vysokú stabilitu a  vysokú
pevnosť v ťahu. Kovové steny nádrží sú obložené fóliou. Nádrže je možné prekryť krytom a sú k dispozícii aj rôzne
doplnky a prípojky. 

Riešenia na mieru:
Každá zákazka a každé prostredie si vyžaduje osobitný prístup práve vďaka odlišnosti potrebovaného zásobníku
vody. Spoločnosť NPI vyrába okrem zásobníkov na vodu na mieru aj silá, ktoré sú samozrejme taktiež prispôsobené
každej zákazke osobitne. Rozmery, zloženie a taktiež povrchová úprava sa prispôsobuje potrebám zákazníka 
a prostrediu. Napríklad môžeme navýšiť hrúbku ocele, kvôli vyššej pevnosti, alebo použiť ochrannú vrstvu, 
ktorou sa zabezpečí predĺženie životnosti. 

Rôzne modulárne typy našich kovových zásobníkov na vodu:
•   Štandardná nádrž (hrúbka stien minimálne 0,8 mm)
•   Nádrže typu A (hrúbka stien minimálne 1,0 mm)
•   Nádrže z krátkych panelov (sú vďaka tomu redukované náklady na dopravu)
•   Nádrže s ochrannou vrstvou (je možné ju nanášať na prstence)
•   Cisterny radu E (priemyselné cisterny určené na veľké zaťaženie)
•   Cisterny na chov rýb ( zásobníky so špeciálnou výškou a výplňou)
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Nádrže vnorené do terénu.
Spoločnosť NPI už mnoho rokov dodáva aj fólie, ktoré sa používajú do takýchto nádrží. Tento typ nádrží majú
širokú škálu využiteľnosti a mnohé výhody. Jednou z nich je napríklad veľká úložná kapacita, variabilnosť tvaru,
veľkosti a pomerne nízke počiatočné náklady na meter kubický skladovanej tekutiny. 

Nádrže vnořené do terénu.
Společnost NPI již mnoho let dodává i fólie, které se používají do takových nádrží. Tento typ nádrží má širokou
škálu využitelnosti a mnohé výhody. Jednou z nich je například velká úložná kapacita, variabilnost tvaru, velikosti
a poměrně nízké počáteční náklady na metr krychlový skladované tekutiny.

Použitie:
Spoločnosť NPI je už desaťročia popredným špecialistom na systémy uskladnenia vody. Voda je nevyhnutnou
súčasťou výrobného procesu v rôznych odvetviach hospodárstva. Napríklad sa môže jednať o zavlažovanie 
v skleníkoch a fóliovníkoch, zber a skladovanie zrážkovej vody, ale aj dodávku čistej pitnej vody do odľahlých
oblastí. Naše modulovateľné kovové zásobníky vody spĺňajú mnohé štandardy kvality, ktoré sú nevyhnutné 
pre naše uplatnenie na trhu. 

Spôsoby použitia:
•   Zavlažovanie (skleníkov, fóliovníkov, športovísk ale aj kultúrnych rastlín pestovaných na poli)
•   Recyklácia a úprava vody
•   Skladovanie pitnej vody 
•   Ako nádrže pre rybie farmy
•   Dočasné uskladnenie pre inžinierske stavby
•   Skladovanie hnojovice
•   Skladovanie tekutých vedľajších produktov výroby (ako napríklad melasa)
•   Skladovanie dažďovej vody
•   Požiarne nádrže

Použití:
Společnost NPI je už desetiletí předním specialistou na systémy uskladnění vody. Voda je nezbytnou součástí
výrobního procesu v různých odvětvích hospodářství. Například se může jednat o zavlažování ve sklenících 
a fóliovnících, sběr a skladování srážkové vody, ale i dodávku čisté pitné vody do odlehlých oblastí. Naše mod-
ulovatelné kovové zásobníky vody splňují mnohé standardy kvality, které jsou nezbytné pro naše uplatnění 
na trhu.

Způsoby použití:
•   Zavlažování (skleníků, fóliovníků, sportovišť, ale i kulturních rostlin pěstovaných na poli)
•   Recyklace a úprava vody
•   Skladování pitné vody
•   Jako nádrže pro rybí farmy
•   Dočasné uskladnění pro inženýrské stavby
•   Skladování kejdy
•   Skladování tekutých vedlejších produktů výroby (například melasa)
•   Skladování dešťové vody
•   Požární nádrže

Zásobníky vyhĺbené do terénu
Spoločnosť NPI pred nedávnom rozšírila svoj sortiment aj o zásobníky na vodu, ktoré sú vykopané do terénu.
Tieto „vrecia na vodu“ sa vyrábajú z mimoriadne pevnej polyetylénovej fólie. Sú ideálne pre jednoduché a rýchle
skladovanie vody. Vďaka trojvrstvovému procesu zvárania majú použité fólie 100% vodotesnosť a zároveň majú
ich spoje veľmi vysokú pevnosť v ťahu. Tieto zásobníky na vodu sa veľmi jednoducho napĺňajú, vyprázdňujú.
Predstavujú ekologické riešenie, ktoré je možné rýchlo a kdekoľvek použiť na dočasné, ale taktiež aj trvalé 
uskladnenie tekutín. 

Zásobníky vyhloubené do terénu
Společnost NPI před nedávnem rozšířila svůj sortiment i o zásobníky na vodu, které jsou vykopány do terénu. 
Tyto "pytle na vodu" se vyrábějí z mimořádně pevné polyetylenové fólie. Jsou ideální pro snadné a rychlé
skladování vody. Díky třívrstvému procesu svařování mají použité fólie 100% vodotěsnost a zároveň mají jejich
spoje velmi vysokou pevnost v tahu. Tyto zásobníky na vodu se velmi jednoduše naplňují, vyprazdňují. Představují
ekologické řešení, které lze rychle a kdekoliv použít na dočasné, ale také trvalé uskladnění tekutin.

Oceľ:
Kvalitná oceľ je základ
Na stavbu zásobníkov používame najkvalitnejšiu (európsku) pozinkovanú oceľ. Všetky typy zásobníkov sú počas
výroby podrobené prísnym testom. V závislosti od zvolenej konfigurácie sa nádrže vyskladajú z ocele o hrúbke
minimálne 0,8 mm alebo, keď je to potrebné, tak aj o hrúbke 1,0 mm. S rastúcim priemerom a výškou zásobníka
navyšujeme aj hrúbku stien, aby bez problémov a za každých podmienok odolávali tlaku vody. 
Nádrže z „krátkych panelov“
Na rozdiel od nádrží so štandardných panelov sa nádrže z „krátkych panelov“ zmestia do nákladných vozidiel
a kontajnerov. Vďaka tomu je tento typ zásobníkov vhodný na prepravu v lodnom kontajneri alebo na prepravu
bežnou nákladnou dopravou. Tieto „krátke panely“ boli špeciálne navrhnuté a určené na export a dopravu 
na veľké vzdialenosti. Vďaka tomu môžeme naše produkty dodávať do celého sveta a vieme ušetriť náklady
na dopravu. 

Záruka vodotesnosti:
Do skeletu zásobníkov sa vkladá taký typ fólie, ktorá zodpovedá náročnosti stavby, a v prípade, že sa skladuje iná
tekutina ako voda odoláva aj chemickému zloženiu skladovaného produktu.

Enpex FPP:
Jedným z najčastejšie používaných typov fólii je Enpex FPP. Je to veľmi odolný typ fólie. Je dodávaný v rôznych
hrúbkach a je vhodný aj na skladovanie zrážkovej aj recirkulačnej vody. okrem toho je certifikovaný 
aj na uskladňovanie pitnej vody, odoláva vysokým teplotám, UV žiareniu, chemikáliám a mechanickému
zaťaženiu.

PVC:
PVC fólia je tiež vhodná na uskladňovanie čistej vody. Výhodou je aj to, že lepidlo, ktoré sa používa na jej spojovanie
umožňuje menšie opravy na mieste a počas stavby zásobníka.

Ocel:
Kvalitní ocel je základ
Na stavbu zásobníků používáme nejkvalitnější (evropskou) pozinkovanou ocel. Všechny typy zásobníků jsou
během výroby podrobeny přísným testům. V závislosti na zvolené konfiguraci se nádrže vyskládají z oceli 
o tloušťce minimálně 0,8 mm nebo, když je to nutné, tak i o tloušťce 1,0 mm. S rostoucím průměrem a výškou
zásobníku navyšujeme i tloušťku stěn, aby bez problémů a za každých podmínek odolávaly tlaku vody.
Nádrže z "krátkých panelů"
Na rozdíl od nádrží ze standardních panelů se nádrže z "krátkých panelů" vejdou do nákladních vozů 
a kontejnerů. Díky tomu je tento typ zásobníků vhodný pro přepravu v lodním kontejneru nebo pro přepravu
běžnou nákladní dopravou. Tyto "krátké panely" byly speciálně navrženy a určeny na export a dopravu 
na velké vzdálenosti. Díky tomu můžeme naše produkty dodávat do celého světa a dokážeme ušetřit náklady
na dopravu.

Záruka vodotěsnosti:
Do skeletu zásobníků se vkládá takový typ fólie, která odpovídá náročnosti stavby, a v případě, že se skladuje jiná
tekutina než voda odolává i chemickému složení skladovaného produktu.

Enpex FPP:
Jedním z nejčastěji používaných typů fólii je Enpex FPP. Je to velmi odolný typ fólie. Je dodáván v různých
tloušťkách a je vhodný i pro skladování srážkové i recirkulační vody. Kromě toho je certifikován i na uskladňování
pitné vody, odolává vysokým teplotám, UV záření, chemikáliím a mechanickému zatížení.

PVC:
PVC fólie je také vhodná k uskladňování čisté vody. Výhodou je i to, že lepidlo, které se používá na spojování
umožňuje menší opravy na místě a během stavby zásobníku.

E-Z. ZáSObNÍKy VODy
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Příslušenství:
Fólie jsou standardně dodávány s potřebnými komponenty na montáž, s lankem v ochranném obalu,
jakož i s vysoce efektivním upevňovacím systémem Install+. Pokud jsou navrženy vývody, fólie se vyrobí tak,

aby se jednoduše daly připojit.

Výroba:
Výrobní závody NPI mají všechny potřebné certifikáty (např.: KIWA a ISo 9001), což zaručuje, že se dodržují
všechny přísné mezinárodní normy kvality.

Instalace:
Modulární zásobníky jsou dodávány jako kompletní "stavebnice" včetně všech instalačních prvků. Montáž stěn
je rychlá a jednoduchá. Stavebnice je dodávána s přesným a jasným návodem. Na smontování celého zásobníku
potřebujete pouze běžné nářadí.

Reinstalace:
Velkou výhodou v porovnání s běžnými betonovými zásobníky je, že v případě potřeby je možné takovýto zásobník
rozebrat a znovu postavit na jiném místě. Vysoká kvalita materiálů zaručuje jejich dlouhou životnost.

Príslušenstvo:
Fólie sú štandardne dodávané s potrebnými komponentami na montáž, s lankom v ochrannom obale, 
ako aj  s vysoko efektívnym upevňovacím systémom Install+. Ak sú naprojektované vývody, fólia sa vyrobí tak,
aby sa jednoducho dali pripojiť.

Výroba:
Výrobné závody NPI majú všetky potrebné certifikáty (napr.: KIWA a ISo 9001), čo zaručuje, že sa dodržiavajú
všetky prísne medzinárodné normy kvality.

Inštalácia:
Modulárne zásobníky sú dodávané ako kompletná „stavebnica“ vrátane všetkých inštalačných prvkov. Montáž
stien je rýchla a jednoduchá. Stavebnica je dodávaná s presným a jasným návodom. Na zmontovanie celého 
zásobníka potrebujete iba bežné náradie. 

Reinštalácia:
Veľkou výhodou v porovnaní s bežnými betónovými zásobníkmi je, že v prípade potreby je možné takýto zásobník
rozobrať a znovu postaviť na inom mieste. Vysoká kvalita materiálov zaručuje ich dlhú životnosť. 

Překrytí:
Důležitým faktorem skladování vody je skutečnost, aby si uskladňovaná voda zachovala svou kvalitu, proto máme
v sortimentu i různé typy překrytí zásobníků. Správně nasazené překrytí omezuje tvorbu řas, zamezuje odpařování
nebo kontaminaci.

Předpjaté překrytí proti řasám:
Předpjaté překrytí je nejvhodnější pro zásobníky s průměrem do 9 metrů. Při zásobnících s větším průměrem
doporučujeme do vrchního kruhu zavést výztužný kruh s centrálním nosným systémem. Máme v nabídce i další
dva typy plovoucích překrytí. 

Materiál: Na překrytí se používá 210 gramový tkaný polypropylen se zesílenými okraji a oušky 
z nerezavějící oceli. 
Montáž: Překrytí se připevňuje k vnější straně nádrže pomocí speciálních háků a nylonového lanka. Tento typ
překrytí není vodonepropustný.

Prekrytie:
Dôležitým faktorom skladovania vody je skutočnosť, aby si uskladňovaná voda zachovala svoju kvalitu, 
preto máme v sortimente aj rôzne typy prekrytia zásobníkov. Správne nasadené prekrytie obmedzuje tvorbu
rias, zamedzuje odparovaniu alebo kontaminácii. 

Predpäté prekrytie proti riasam:
Predpäté prekrytie je najvhodnejšie pre zásobníky s priemerom do 9 metrov. Pri zásobníkoch s väčším priemerom
odporúčame do vrchného kruhu zaviesť výstužný kruh s centrálnym nosným systémom. Máme v ponuke aj ďalšie
dva typy plávajúcich prekrytí. 

Materiál: Na prekrytia sa používa 210 gramový tkaný polypropylén so zosilnenými okrajmi a uškami 
z nehrdzavejúcej ocele. 
Montáž: Prekrytie sa pripevňuje k vonkajšej strane nádrže pomocou špeciálnych hákov a nylonového lanka.
Tento typ prekrytia nie je vodonepriepustný. 

www.schetelig.sk
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Plovoucí překrytí proti řasám 2
ENPI-plovák:
ENPI-plovák je překrytí vyrobené z polypropylenu. Povrch tohoto materiálu je pokryt malými vzduchovými
bublinami, díky kterým je zajištěn vztlak. Vrchní vrstva tohoto překrytí je bílá a odráží UV záření. Díky tomu se
sníží přehřívání vody a tvorba řas. ENPI-plovák je vhodný i do oblastí s intenzivním slunečním zářením. Instalace
je jednoduchá a snadno se čistí.

Plávajúce prekrytie proti riasam 2
ENPI-plavák:
ENPI-plavák je prekrytie vyrobené z polypropylénu. Povrch tohto materialu je pokrytý malými vzduchovými
bublinami, vďaka ktorým je zabezpečený vztlak. Vrchná vrstva tohto prekrytia je biela a odráža UV žiarenie.
Vďaka tomu sa zníži prehrievanie vody a tvorba rias. ENPI-plavák je vhodný aj do oblastí s intenzívnym slnečným
žiarením. Inštalácia je jednoduchá a ľahko sa čistí. 

Plovoucí překrytí proti řasám 3
Tento typ překrytí je navržen pro zásobníky, jejichž průměr je 10 a více metrů. Je vyráběn z tkaného polypropylenu.
Je vybaven dlouhými "kapsami", které slouží k vsunutí lehkých vztlakových PVC trubic. Tento lehký rám dodává
krytu vysokou úroveň vztlaku a současně zajišťuje, že celá vodní plocha je zakryta. Tento typ konstrukce chrání
vodu před znečištěním a UV zářením, ale umožňuje průchod srážkové vody.

Překrytí - ocelová střecha:
Tento typ překrytí byl speciálně vyvinut pro nádrže od společnosti NPI. Umožňuje úplné překrytí zásobníků.
Je vhodný zejména na překrytí zásobníků s pitnou vodou či jinou tekutinou, která vyžaduje ochranu 
před kontaminací ale i odpařováním.

ocelová střecha se skládá z lehkých panelů, které se dají jednoduše smontovat, čímž vznikne vodotěsná střecha.
ocelové střechy bývají standardně vybaveny poklopy, díky kterým je umožněno vejít do zásobníku.
Tento typ střech je vhodný na překrytí zásobníků s průměrem až 14,63 metru. 

Plávajúce prekrytie proti riasam 3
Tento typ prekrytia je navrhnutý pre zásobníky, ktorých priemer je 10 a viac metrov. Je vyrábaný z tkaného
polypropylénu. Je vybavený dlhými „vreckami“, ktoré slúžia na vsunutie ľahkých vztlakových PVC trubíc. Tento
ľahký rám dodáva krytu vysokú úroveň vztlaku a súčasne zaisťuje, že celá vodná plocha je zakrytá. Tento typ
konštrukcie chráni vodu pred znečistením a UV žiarením, ale umožňuje priechodu zrážkovej  vody. 

Prekrytie - oceľová strecha:
Tento typ prekrytia bol špeciálne vyvinutý pre nádrže od spoločnosti NPI. Umožňujú úplné prekrytie zásobníkov.
Je vhodný najme na prekrytie zásobníkov s pitnou vodou, či inou tekutinou, ktorá si vyžaduje ochranu 
pred kontamináciou ale aj odparovaním. 

oceľová strecha sa skladá z ľahkých panelov, ktoré sa dajú jednoducho zmontovať, čím vznikne vodotesná strecha.
oceľové strechy bývajú štandardne vybavené poklopmi, vďaka ktorým je umožnené vojsť do zásobníka. 
Tento typ striech je vhodný na prekrytie zásobníkov s priemerom až 14,63 metra. 

E-Z. ZáSObNÍKy VODy
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E-Z. ZáSObNÍKy VODy

Příslušenství:
Umíme dodat i širokou škálu příslušenství. Například různé typy ventilů, díky kterým je možné propojit několik
nádrží.

Zásobníky vyhloubené do terénu
Je mnoho způsobů na které se dá využít tento typ zásobníků. Zemědělství, zahradnictví, stavební projekty, 
ale i projekty v oblasti životního prostředí a volný čas.

Výhody, které nabízejí:
•   Jednoduchá instalace, prakticky na jakémkoliv místě
•   Vysoká flexibilita tvaru a velikosti
•   Nízké investiční náklady na m2

•   Velká kapacita na uskladnění vody

Společnost NPI se již dlouhá léta specializuje na výrobu fólií určených pro nádrže. Typ použité fólie se vybírá podle
druhu skladované tekutiny a typu povrchu, na kterém bude rozprostřena.

Príslušenstvo:
Vieme dodať aj širokú škálu príslušenstva. Napríklad rôzne typy ventilov, vďaka ktorým je možné prepojiť viaceré
nádrže.

Zásobníky vyhĺbené do terénu
Je veľa spôsobov na ktoré sa dá využiť tento typ zásobníkov. Poľnohospodárstvo, záhradníctva, stavebné projekty
ale aj projekty v oblasti životného prostredia a voľný čas. 

Výhody, ktoré ponúkajú:
•   Jednoduchá inštalácia, prakticky na akomkoľvek mieste
•   Vysoká flexibilita tvaru a veľkosti
•   Nízke investičné náklady na m2

•   Veľká kapacita na uskladnenie vody

Spoločnosť NPI sa už dlhé roky špecializuje na výrobu fólií určených pre nádrže. Typ použitej fólie sa vyberá podľa
druhu skladovanej tekutiny a typu povrchu, na ktorom bude rozprestretá.
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