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Tisztelt Pápai János Úr!
Hivatkozva érdeklődésére, ezúton küldöm ajánlatunkat cégünk, az ASIO Hungária Kft által gyártott és
forgalmazott zsírleválasztó berendezésre.
Méretezés alapjai:
- napi adagszám: cca. 850
- havi vízfogyasztás: max. 120 m3 (napi: 120/20 = 6 m3/nap)

AS-FAKU 10 EO/PPs
ára:
767.500,- Ft + Áfa
hengeres,önhordó, terepszint alá telepíthető zsírfogó berendezés
Ajánlott: ahol nincs talajvíz és nincs felső gépjármű terhelés
Tartály átmérő:
2000 mm
Tartály alapmagasság:
1540 mm + 330 mm nyaktag
Teljesítmény:
10 l/s
Befolyás magassága:
1260mm (fenékszinttől)
Kifolyás magassága:
1200 mm (fenékszinttől)
Tömeg:
200 kg
Csőcsonkok (DN):
150 (igény szerint változtatható)
Fedlap:
d600mm, műanyag
A zsírleválasztó berendezés növényi-, és állati eredetű olajokat es zsírokat tartalmazó konyhai
mosogatóvizek tisztítására alkalmas:
• a berendezésre kommunális szennyvíz nem engedhető!
• emulzióban levő zsír leválasztására a berendezés nem alkalmas! (ebben az esetben a zsírt nem
lehet gravitációs módon a víztől szétválasztani – csak vegyszeres kezelés alkalmas erre!)
A berendezés felépítését tekintve kompakt rendszer. Integráltan tartalmazza az iszapülepítő, és a
zsírleválasztó teret, egymással kapcsolatban levő technológiai rekeszekben.
A berendezés polipropilén műanyagból készül, hengeres kivitelű, önhordó típusú, körülbetonozást nem
igényel.
A műtárgyat tökéletesen vízszintes, sima felületű vasbeton alapra kell állítani. A föld visszatemetés
megkezdése előtt a tartályt fel kell tölteni 0,3 m magasságig vízzel, majd folyamatosan a
földvisszatöltés ütemével együtt a vízszint magasságát is emelni kell úgy, hogy a víz szintje a
visszatöltés szintje felett legyen minimum 30 cm-rel.
Talajvizes területen illetve felső gépjármű forgalom esetén a berendezést körül kell betonozni,
a felső terhelést áthidalókkal ki kell váltani!
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Kereskedelmi feltételek:
Fizetés módja:
Előlegfizetés:
Szállítási határidő:
Szállítási cím:
Ajánlat érvényessége:
Szavatosság:

Banki utalással,proforma számla alapján (megegyezés szerint)
70% (megegyezés szerint)
írásos megrendeléstől számított 2 hét
Martfű (lerakodás nélkül)
30 nap
24 hónap

Cégünk, mint beszállító vállalja a műtárgyak gyártását. A berendezések helyszínre szállításakor –
amellyel egy időben a műszaki dokumentáció is átadásra kerül – cégünk az adott műtárgyra vonatkozó
szállítási szerződést teljesítettnek tekinti, és a vonatkozó számlát kiállítja.
Kérjük, ellenőrizze le az ajánlat elkészítéséhez nyújtott és abban szereplő műszaki adatokat, mivel
azok esetleges pontatlanságából, vagy azok hiányosságából, valamint az általunk javasolt műszaki
tartalom egyoldalú megváltoztatásából eredő károkért, illetve hibákért felelősséget nem vállalunk.
Megrendeléskor további egyeztetés szükséges! Megrendeléskor kérjük, az árajánlattól eltérő, egyedi
módosításokat írásban közöljék!
Remélem, ajánlatom elnyerte tetszését, visszajelzését várva maradok tisztelettel:
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