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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.1. Termin absorpcji

POJĘCIE

Termin absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) - termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces 
wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę 

ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.). (źródło wikipedia)

Jeżeli odniesiemy absorbcję do sorbentów to ich zadaniem jest zaabsorbowanie wycieków substancji 
chemicznych, niebezpiecznych i agresywnych chemicznie. Sorbenty wiążą na stałe ciecze. Im lepszy sorbent 

tym większa zdolność pochłaniania, a co za tym idzie mniej odpadów.

W naszej ofercie posiadamy tylko najwyższej jakości sorbenty trzywarstwowe. Tylko tego rodzaju sorbent 
gwarantuje najwyższą zdolność pochłaniania chemikaliów oraz odporność na działania mechaniczne. 
Można po nim chodzić,  a nawet poruszać się wózkiem widłowym. Wszystkie nasze sorbenty są perforowane po 

długości i szerokości. Bardzo prosto można tworzyć z rolek chodniki sorpcyjne, maty i arkusze.

Polipropylenowa przepuszczająca siateczka z lejkowym 
zakończeniem – co oznacza, że nie „wypuszcza” 

zaabsorbowanych wycieków, kolejną warstwą 
są sprasowane ze sobą płachty sorbcyjne i ostatnią 

warstwą jest siateczka polipropylenowa z lejkowym 
zakończeniem.

Zastosowanie siateczki polipropylenowej z obu 
stron sorbentu gwarantuje:

odporność mechaniczną sorbentu; można po 
nim chodzić i jeździć

lejkowe zakończenie zabezpiecza przed 
wydostawaniem się zaabsorbowanej substancji

zabezpiecza przed mechaceniem się sorbentu

POSIADAMY TYLKO NAWYŻSZEJ JAKOŚCI SORBENTY TRZYWARSTWOWE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO 
 ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE 
  REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK !

NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ: AKTUALNY ATEST HIGIENICZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.2. Sorbenty uniwersalne

ARKUSZE SORPCYJNE 2

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE4

1

2

3

4

Uniwersalny sorbent polipropylenowy w rolkach. Przystosowana do absorpcji wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów 
ropopochodnych i chemikaliów. Idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń  do zabezpieczania szlaków komunikacyjnych, usuwania 
wycieków spod maszyn, nieszczelnych  pojemników i przewodów hydraulicznych. Dzięki dużej zdolności sorpcyjnej zmniejsza ilość 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Dzięki swojej wyjątkowej odporności sorbent ten sprawdza się idealnie jako chodnik 
roboczy.

Arkusze wykonane są w 100% z mikrowłókien ułożonych w warstwach połączonych ze sobą w procesie prasowania na 
gorąco. Spodnia warstwa arkusza została dodatkowo wzmocniona, przez co stała się bardziej odporna na rozciąganie i strzępienie. 
Przystosowane do absorpcji wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów ropopochodnych i chemikaliów. Arkusze posiadają 
poziome i pionowe perforacje, pozwalające dzielić je na mniejsze kawałki, co przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu, a tym 
samym ograniczenia kosztów.

Poduszki sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie 
umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, pozwalają zapobiegać powstawaniu 
przypadkowych wycieków.

ROLKI SORPCYJNE

ARKUSZE SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE

Sorbenty są wykonane z mikrowłókien polipropylenowych celulozowych umieszczonych w pokrowcu wykonanym 
z włókniny. Nie zawierają silikonu. Rękawy sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć 
powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, 
pozwalają zapobiegać powstawaniu przypadkowych wycieków. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 160 °C.

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE3

ROLKI SORPCYJNE1

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

1.1. Termin absorpcji
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1.2. Sorbenty uniwersalne

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nazwa ROLKA MAŁA ROLKA ŚREDNIA ROLKA DŁUGA ROLKA WYSOKA

wymiar 0,41 x 46 m 0,41 x 61 m 0,41 x 92 m 0,82 x 92 m

ilość w opakowaniu 2 rolki 2 rolki 2 rolki 1 rolka

absorpcja 242 litry/opk. 167 litrów/opk. 242 litry/opk. 242 litry/opk.

nr artykułu DB-91 DB-98 DB-96 DB-95

nazwa ROLKA DUŻA ROLKA ŚREDNIA MULTIMATA MAŁA

wymiar 0,82 x 46 m 0,82 x 61 m 0,41 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 242 litry/opk. 167 litrów/opk. 106 litrów/opk.

nr artykułu DB-90 DB-97 DB-914

m m m

m

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

Jak prawidłowo stosować sorbent polipropylenowy w rolce ?

Zapraszamy do obejrzenia video instrukcji na naszym kanale: youtube.com/ikapolTV

ROLKI UNIWERSALNE

Rolki do absorpcji między innymi olejów, wody, rozpuszczalników, chemikaliów
 
Sorbent należy rozłożyć w celach profilaktycznych pod maszynami i innymi urządzeniami, z których 
mogą wyciekać płyny. Nasze sorbenty posiadają poziome i pionowe perforacje, co przyczynia się 
do wydłużenia żywotności produktu, a tym samym ograniczenia kosztów. Sorbenty są wykonane w 
100% z mikrowłókien ułożonych w siedmiu warstwach, połączonych ze sobą w procesie prasowania 
na gorąco.

613 pln 631 pln 638 pln

602 pln

613 pln 631 pln 419 pln

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.2. Sorbenty uniwersalne

nazwa ROLKA ANTYPOŚLIZGOWA UNI CELULOZOWA DUŻA UNI CELULOZOWA MAŁA

wymiar 1 x 10 m 1 x 46 m 0,51 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 25 litrów/opk. 421 litrów/opk. 210 litrów/opk.

nr artykułu 521010 151040 151048

nazwa UNI DUŻA UNI MAŁA UNI DUŻA SM UNI MAŁA SM

wymiar 0,80 x 50 m 0,40 x 50 m 1 x 50 m 0,50 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 248 litrów/opk.

nr artykułu 622 623 624 625

nazwa MATA WIELOFUNKCYJNA MATA WIELOFUNKCYJNA DUŻA MATA WIELOFUNKCYJNA MAŁA

wymiar 0,91 x 30 m 0,91 x 91 m 0,91 x 30 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

absorpcja 11 litrów/opk. 33 litry/opk. 11 litrów/opk.

nr artykułu TR-91 TR-95 TR-90

m m m

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

m

f f f

449 pln
449 pln

650 pln
620 pln

104 pln 1 804 pln

902 pln

856 pln 1 931 pln

963 pln

856 pln
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rt
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R-

91

nazwa ROLKA MASKUJĄCA WD ROLKA MASKUJĄCA WM

wymiar 0,76 x 46 m 0,38 x 46 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 242 litry/opk. 242 litry/opk.

nr artykułu DS-93 DS-94

785 pln

785 pln

m m
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nr artykułu: D
S-93

m m

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU
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1.2. Sorbenty uniwersalne

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?
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1.2. Sorbenty uniwersalne1.2. Sorbenty uniwersalne

Hej, nazywam się Irek. 
 Jestem kierownikiem magazynu w naszej 
firmie. Towar dostępny w magazynie 

wysyłam od razu. 

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA PODUSZKA MAX

wymiar 24 x 43 x 5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm 45 x 45 x 5 cm 

ilość w opakowaniu 10 szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt.

absorpcja 18 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk. 46 litrów/opk.

nr artykułu G-66 G-61 G-62 G-62PB

nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

ilość w opakowaniu 40 szt. 6 szt.

absorpcja 151 litrów/opk. 57 litrów/opk.

nr artykułu G-34 G-37

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

PODUSZKI / RĘKAWY UNIWERSALNE
Węże i poduszki do absorpcji między innymi olejów, wody, rozpuszczalników, 
chemikaliów, płynów chłodząco-smarujących 

Poduszki i węże zbudowane są z włókien celulozy i polipropylenu obciągniętych pokrowcem 
z włókniny. Poduszki można stosować przy dużych wyciekach z maszyn, gdzie płyn kapie 
bez przerwy. Węże to elastyczne sorbenty, które mogą być z powodzeniem stosowane w celu 
ograniczania obszaru wycieku lub układane szczelnie przy fundamentach maszyn.

253 pln 330 pln 238 pln 345 pln

457 pln
220 pln

m

dostawa towaru
nawet w

24h

so
rb

en
ty
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1.2. Sorbenty uniwersalne

nazwa MULTIWYKŁADZINA ARKUSZ CIENKI ARKUSZE POŚREDNI ARKUSZ GRUBY

wymiar 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 1 rolka 200 szt. 100 szt. 100 szt.

absorpcja 106 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk. 121 litrów/opk.

nr artykułu DB-914 DB-70 DB-72 DB-75

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

ARKUSZE UNIWERSALNE
Arkusze do absorpcji olejów, wody, rozpuszczalników, chemikaliów
 
Arkusze należy rozłożyć w celach profilaktycznych pod maszynami i innymi urządzeniami,
z których mogą wyciekać płyny. Sorbent posiada z jednej strony wzmocnioną warstwę 
wierzchnią, co zapewnia większą wytrzymałość i żywotność. Sorbent posiada poziome 
perforacje i pionowe perforację biegnącą przez środek, co pozwala na elastyczne 
stosowanie produktu.

419 pln
294 pln 237 pln 283 pln

nazwa ARKUSZ SM GRUBY ARKUSZ SM CIENKIE

wymiar 41 x 46 cm 50 x 40 cm

ilość w opakowaniu 100 szt. 200 szt.

absorpcja 121 litrów/opk. 125 litrów/opk.

nr artykułu UGG-75 620-EV

Multiwykładzina może być stosowana na wiele sposobów, a jedno opakowanie oferuje wiele obszarów 
zastosowań: mata / arkusz, mata do osuszania, wąż / poduszka, wykładzina / rolka

ważne !

KAŻDY ARKU
SZ PO

SIA
D

A PERFORACJE PRZEZ SAM ŚRODEK

266 pln 316 pln

sorbenty

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

1.2. Sorbenty uniwersalne
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.3. Sorbenty olejowe

ARKUSZE SORPCYJNE 2

PODUSZKI SORPCYJNE3

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE4

ROLKI SORPCYJNE1

BARIERY SORPCYJNE 5

1

2

3

4

Sorbenty są wzmocnione po stronie wierzchniej i spodniej za pomocą wytrzymałej warstwy powierzchniowej, która 
sprawia, że na produkcie można stawać, jeździć i chodzić. Rolki sprawdzają się doskonale jako chodniki z pełną zdolnością 
absorpcji.

Sorbenty są wykonane w 100% z mikrowłókien polipropylenowych ułożonych w 7 warstwach, połączonych ze sobą w procesie praso-
wania na gorąco. Nie zawierają silikonu. Arkusze sorpcyjne posiadają poziome i pionowe perforacje pozwalające dzielić, 
sorbent na mniejsze odcinki co przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu, a tym samym ograniczenia kosztów. 
Może być stosowany w miejscach, gdzie temperatura może dochodzić do 160 °C. Sorbent do pochłaniania substancji ropopochodnych. 
Nie pochłania wody, a co za tym idzie może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Idealny w czasie opadów 
atmosferycznych. Można stosować do absorpcji wycieków ropopochodnych z wody stojącej np. separatorów olejowych.

Mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, ponieważ nie wiążą wody, nawet hydroskopijnej. Stosowane do 
ograniczania i pochłaniania wycieków spod maszyn, uszkodzonych pojemników i beczek. Łatwo wpasowują się w najmniejsze szczeliny. 
Poduszki sorpcyjne swoje zastosowanie znalazły jako absorbent substancji ropopochodnych z wody stojącej np. separatora olejowego. 
Stosowane również jako wypełnienie wanny/palety wychwytowej w celu utrzymania czystości.

ROLKI SORPCYJNE

ARKUSZE SORPCYJNE

PODUSZKI SORPCYJNE

Sorbenty są wykonane z mikrowłókien polipropylenowych celulozowych umieszczonych w pokrowcu wykonanym 
z włókniny. Nie zawierają silikonu. Rękawy sorpcyjne, dzięki swojej budowie pozwalają stworzyć zaporę i ograniczyć 
powierzchnię powstałego wycieku. Profilaktycznie umieszczone w trudno dostępnych miejscach np. w szczelinach między maszynami, 
pozwalają zapobiegać powstawaniu przypadkowych wycieków. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 160 °C.

WĘŻE/RĘKAWY SORPCYJNE

5 Bariery do absorpcji cieczy ropopochodnych, takich jak oleje, benzyna, olej napędowy i inne. Nie absorbują wody oraz cieczy 
nieoleistych. Bariery są stosowane w zbiornikach wodnych, portach, ujściach rzek i innych miejscach, gdzie doszło do wycieku 
substancji oleistych do wody. Wyciek można ograniczać, otoczyć i zebrać łącząc dwie lub więcej barier. Każda bariera jest w tym celu 
zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabińczyki. Bariery szybko wchłaniają duże ilości oleju i unoszą na powierzchni również w stanie 
pełnego nasycenia. Odporny na wysoką temperaturę do 160 °C.

BARIERY SORPCYJNE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

nazwa ROLKA ECO DUŻA ROLKA ECO MAŁA

wymiar 1 x 50 m 0,5 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 248 litrów/opk.

nr artykułu 616 617

nazwa ROLKA GRUBA DUŻA ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA ROLKA CIENKA MAŁA

wymiar 0,8 x 50 m 0,8 x 50 m 0,4 x 50 m 0,4 x 50 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 2 rolki 2 rolki

absorpcja 248 litrów/opk. 152 litry/opk. 248 litrów/opk. 152 litry/opk.

nr artykułu 614 614-EV 615 615-EV

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

421 pln 269 pln
421 pln 269 pln

540 pln
540 pln

m m

mm

nazwa MATA TOROWA DUŻA MATA TOROWA MAŁA

wymiar 1,47 x 24,4 m 0,48 x 24,4 m

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki

absorpcja 363 litry/opk. 236 litrów/opk.

nr artykułu M-151 M-152

1 693 pln 939 pln

m

i

f

m

i

f

nr
 a

rt
yk

uł
u:

 M
-1

51

Warstwa środkowa to mata sorpcyjna - 
pochłania i zatrzymuje wycieki. Warstwa 
spodnia to folia - izoluje i chroni podłoże 
przed przedostaniem się substancji 
chemicznych.

ROLKI OLEJOWE

Mata torowa nadaje się do zastosowania 
na bocznicach kolejowych – jej 
szerokość jest dopasowana do odle-
głości między torami.

  nr artykułu: M-151 / M-152

1 693 pln

1.3. Sorbenty olejowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.3. Sorbenty olejowe1.3. Sorbenty olejowe

Jak ograniczyć wyciek oleju napędowego, benzyny na powierzchni wody ?

Zapraszamy do obejrzenia video instrukcji na naszym kanale: youtube.com/ikapolTV

nazwa ARKUSZ CIENKI ARKUSZ GRUBY ARKUSZ OBW CIENKI ARKUSZ OBW GRUBY

wymiar 40 x 50 cm 40 x 50 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 200 szt. 100 szt. 200 szt. 100 szt.

absorpcja 125 litrów/opk. 110 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk.

nr artykułu 610-EV 611 OBW-70 OBW-72

297 pln 232 pln 249 pln 223 pln

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA

wymiar 21 x 43 x 5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm

ilość w opakowaniu 10 szt. 20 szt. 10 szt.

absorpcja 18 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk.

nr artykułu M-66 M-61 M-62

472 pln
414 pln

418 pln

nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

ilość w opakowaniu 15 szt. 6 szt.

absorpcja 57 litrów/opk. 57 litrów/opk.

nr artykułu M-30 M-37

301pln 370 pln

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY OLEJOWE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.3. Sorbenty olejowe

nazwa BARIERA WĄSKA BARIERA KRÓTKA BARIERA DUŻA BARIERA BP GRUBA

wymiar Ø 13 x 305 cm Ø 20 x 305 cm Ø 20 x 610 cm Ø 20 x 305 cm

ilość w opakowaniu 4 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt.

absorpcja 143 litry/opk. 283 litry/opk. 283 litry/opk. 212 litrów/opk.

nr artykułu M-55 M-50 M-40 M-51S

531 pln 868 pln
868 pln

nazwa BARIERA BP MAŁA BARIERA  BG DŁUGA BARIERA DŁUGA BARIERA BP DUŻA

wymiar Ø 13 x 305 cm Ø 0,20 x 25 m Ø 0,13 x 25 m Ø 0,20 x 25 m

ilość w opakowaniu 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

absorpcja 106 litrów/opk. 510 litrów/opk. 345 litrów/opk. 585 litrów/opk.

nr artykułu M-54S M-50-SPECIAL M-55-SPECIAL M-51S-SPECIAL

454 pln
1 836 pln 1 044 pln

nazwa BARIERA BP DŁUGA

wymiar Ø 0,13 x 25 m

ilość w opakowaniu 1 szt.

absorpcja 285 litrów/opk.

nr artykułu M-54S-SPECIAL

921 pln

m / MEGA ZDOLNOŚĆ SORPCYJNA I / ROLKA IZOLACYJNA F / FOLIA (NIE PRZEPUSZCZA DO PODŁOŻA)

m m

m

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

Bariery są stosowane w zbiornikach wodnych, jeziorach, na morzu, w portach, 
rowach, ujściach rzek i innych miejscach, gdzie doszło do wycieku cieczy oleistych 
do wody. Wyciek można ograniczyć, otoczyć i zebrać łącząc dwie lub więcej barier. Każda 
bariera jest w tym celu zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabinczyki. Bariery szybko 
wchłaniają duże ilości oleju i unoszą się na powierzchni również w stanie pełnego nasycenia.

Karabińczyki na obu końcach bariery umożliwiają szybkie i łatwe połączenie 
kilku barier, by uzyskać pożądaną długość.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

836 pln

1 700pln

  nr artykułu: M-40

m m

  nr artykułu: M-55

1.3. Sorbenty olejowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
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infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.4. Sorbenty w granulacie

nazwa IKASORB 1030 IKASORB 1850 IKASORB BOX ABSODAN SUPER PLUS

wymiar 76 x 40 x 12 cm 42 x 39 x10 cm 38 x 30 x 27 cm 41 x 46 cm

waga 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg

wielkość ziaren 1-3 mm 0,5-1 mm 0,5-1 mm 0,2-0,6 mm

nr artykułu 607 608 608-10SPANN 601

63 pln

41 pln

62 pln 40 pln

IKASORB 1030 GRANULAT GRUBOZIARNISTY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
Sorbent mineralny, wytwarzany z ziemi diatomowej w procesie obróbki mechanicznej i prażenia kalcynującego. Obojętny chemicznie wobec wszyst-
kich cieczy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). Granulat jest niepalny. Dzięki wysokiej porowatości sorbent posiada duże właściwości 
sorpcyjne i utrzymuje koszty eksploatacji na minimalnym poziomie. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym 
nasyceniu granulatu. Nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Ikasorb 1030, dzięki dużej wielkości ziaren 
jest produktem, który może z powodzeniem być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków do codziennego usuwania 
rozlanych cieczy.

IKASORB 1850 SZYBKO DZIAŁAJĄCY GRANULAT DROBNOZIARNISTY
Ikasorb 1850 nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Za sprawą drobnych ziaren Ikasorb 1850 wnika 
w mniejsze pęknięcia i nierówności. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym nasyceniu granulatu. 1850 nadaje 
się doskonale, tam gdzie wymagany jest duży kontakt z powierzchnią i szybkie pochłanianie np. na jezdniach, gdzie szybkie 
usunięcie wycieku jest bardzo ważne.

IKASORB BOX GRANULAT DROBNOZIARNISTY W PORĘCZNYM OPAKOWANIU
Ikasorb w wiaderkach nadaje się doskonale do zadań absorpcyjnych na powierzchniach stałych. Za sprawą drobnych ziaren granulat wnika 
w mniejsze pęknięcia i nierówności. Optymalne właściwości cierne uzyskuje się nawet przy pełnym nasyceniu granulatu. Produkt doskonale 
nadaje się do interwencyjnych zadań absorpcyjnych, gdzie szybka reakcja i poręczne rozwiązanie są niezbędne do osiągnięcia 
szybkiego rezultatu.

ABSODAN SUPER PLUS GRANULAT DROBNOZIARNISTY DO REDUKCJI ILOŚCI ODPADÓW
Absodan Super Plus został opracowany z myślą o zadaniach, gdzie potrzebna jest optymalna chłonność i jak najmniejsza ilość 
odpadów, np. do usuwania rozlanych chemikaliów. Duża chłonność sprawia, że Absodan Super Plus działa bardzo szybko. Mała wielkość 
ziaren powoduje, że Absodan Super Plus wnika w najmniejsze pęknięcia i nierówności pozostawiając suchą i czystą powierzchnię.

so
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.4. Sorbenty w granulacie

nazwa IKASOL 602 30L ECOBARK 25L ECOPROOL 25L ZUGOL 40L

wymiar 60 x 38 x 15 cm 50 x 32 x 14 cm 50 x 32 x 14 cm 60 x 40 x 13 cm

waga 13,5 kg 4,3 kg 10 kg 8 kg

nr artykułu 602 613 6105 612

54 pln
64 pln

59 pln

73 pln

IKASOL 602 30L GRANULAT DROBNOZIARNISTY, KTÓRY MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO ŚRODEK GAŚNICZY
Ikasol 602 jest granulatem opracowanym do absorpcji wszystkich cieczy, za wyjątkiem kwasów. Produkt nadaje się do stosowania na 
drogach i posadzkach oraz innych podłożach, gdzie pożądana jest pełna absorpcja. Ikasol 602 nie zawiera żadnych substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia czy środowiska naturalnego. Produkt nie zawiera żadnych materiałów organicznych i może być z powodzeniem 
stosowany jako środek gaśniczy. Ikasol 602 zapewnia szybką i pewną absorpcję, co oznacza mniejsze ryzyko szkód i emisji do środowiska 
naturalnego i w miejscu pracy. Prosta obsługa i zebranie po użyciu.

ECOBARK 25L NATURALNE ROZWIĄZANIE DLA ABSORPCJI CIECZY
Ecobark to wysuszona i zgranulowana kora sosny. Kora sosny posiada właściwości hydrofobiczne – tzn. pływa i wypiera wodę. 
Kora szybko absorbuje ciecze, olej, parafinę i inne roztwory chemiczne. Produkt zawiera mikroorganizmy, które umożliwiają naturze rozkład  
mieszaniny kory i oleju. Ecobark ma właściwości gaśnicze i tłumi emisję oparów. Produktu nie należy stosować do kwasów, może 
wyzwalać opary azotowe. Produkt przetestowany przez ivl i sp. Absorbuje tylko wycieki substancji ropopochodnych, pływa na powierzchni 
wody i nawet po całkowitym nasączeniu nie opada na dno zbiornika !

ECOPROOL 25L O WYSOKIEJ CHŁONNOŚCI DO WIĘKSZOŚCI CIECZY
EcoProol chłonie większość powszechnie występujących cieczy. Produkt został opracowany do zbierania wszelkiego rodzaju rozlanych cieczy. 
EcoProol zawiera środek zmiękczający i jest stosowany do absorpcji cieczy, olejów i niektórych rodzajów kwasów. Dzięki 
wysokim zdolnościom chłonnym, absorbent jest stosowany do absorpcji cieczy na podłożach takich jak beton, asfalt i kamień. Kilogram 
produktu wchłania 4 litry oleju napędowego. Właściwości absorpcyjne produktu są różne dla różnych cieczy, w zależności od ich gęstości. 
W przypadku wchłaniania kwasów istnieją ograniczenia, ponieważ sorbent jest materiałem organicznym.

ZUGOL 40L KORA NATURALNA BEZ DODATKÓW
Zugol to w pełni naturalny produkt wytwarzany z kory naturalnej, bez dodatku preparatów chemicznych. Zugol charakteryzuje 
się wysokimi właściwościami chłonnymi w przypadku olejów, benzyny, nafty, płynów obróbkowych, płynów chłodzących, emulsji, płynów 
płuczących i farb. Zugol nie może być stosowany na kwasie azotowym, ponieważ może wyzwalać opary azotowe. Zugol charakteryzuje się 
natychmiastowym działaniem, nie powoduje ryzyka poślizgu, nie wywołuje efektów ciernych na częściach maszyn i jest tak 
samo użyteczny na lądzie i na wodzie.

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

sorbenty

1.4. Sorbenty w granulacie
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68-213 Lipinki Łużyckie
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infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

4 390 pln
nr artykułu: IKA2EMAX

Pojemnik pierwszej pomocy przy wyciekach to ważna część strategii zapobiegania wyciekom 
w przedsiębiorstwach. Zestaw powinien być umieszczony w punkcie ogólnodostępnym. Zawartość pojemnika 
może być dopasowana dla potrzeb klienta.

Wymiar: 1200 x 800 x 1100 mm (pojemnik), rolka sorpcyjna perforowana: 0,82 x 46 m - 1 szt., preparat do płuka-
nia oczu: 200 ml - 2 szt., środek odtłuszczający w opryskiwaczu z lancą: 10 litrów, maska ochronna 3 szt., szczotka, 
szufelka, gogle ochronne: 3 szt., poduszka sorpcyjna: 20 szt., rękaw sorpcyjny: 15 szt., sorbent w granulacie: 30 kg, 
worki na odpad: 10 szt.

ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

Każdy zestaw ekologiczny 
z sorbentami wykonujemy pod indywidualne zamówienie, na 

podstawie określonego zapotrzebowania klienta dobieramy skład i wielkość 
zestawu. Określ ilość i rodzaj magazynowanych substancji, a dobierzemy 

zestaw tak, abyś mógł szybko zareagować w razie wycieku. 
                 Napisz do mnie: agnieszka@ikapol.net 

                ~ Agnieszka

1.5. Zestawy ekologiczne



infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

ZESTAW UNIWERSALNY

2 450 pln

ZDARZENIE NAGŁE

SYSTEM PRZESIEWANIA

KLAPA UŁATWIAJĄCA DOSTĘP
DO SORBENTU

Bez wysiłku przemieszczają Państwo 
pojemnik z sorbentem oraz narzędzia 
na miejsce zdarzenia: mają Państwo 
pod ręką wszystko, co potrzebne do 
szybkiego i skutecznego usunięcia 
rozlanej plamy.

Umożliwia odzysk i ponowne użycie 
dzięki oddzieleniu sorbentu zużytego 
od sorbentu nadającego się do 
ponownego użycia, który wpada do 
zbiornika.

Klapa ułatwia dostęp do przecho-
wywanego sorbentu. Po zamknięciu 
gwarantuje ona szczelność  
pojemnika.

SYSTEM PELIKAN BOX

WKŁAD FIBERCAN:
• Wkład 25l
• Pochłaniający wszystkie ciecze, specjalny wkład do węglowodorów
• Łagodny proszek osuszający
• Nie zawiera krzemionki
• Współczynnik spopielenia < 3%

• Pojemność 50 litrów (= 2 wkłady)
• Produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem (łopata, szufelka, miotła i sito)
• Hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń
• Schowek oraz pas na rolkę papieru

339 pln

+
nr artykułu: SRFI

nr artykułu: SRPB
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI - ZESTAW W WYGODNEJ DO PRZENOSZENIA TORBIE

W zestawie znajduję się: sorbent w granulacie: 5 kg, arkusze sorpcyjne: 5 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., rękawice ochronne, worki na odpad: 
2 szt. Wymiary: 40 x 40 x 15 cm.

150 pln

ZESTAW EKOLOGICZNY 120 L - MOBILNY ZESTAW DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO REAGOWANIA

To co potrzebne zawsze pod ręką i w jednym miejscu. Zestaw zawiera: pojemnik 120 litrów, arkusze sorpcyjne 30 szt., rękaw sorpcyjny 
6 szt., poduszka sorpcyjna 5 szt. sorbent w granulacie: 10 kg, gogle, rękawice, półmaska, worek na odpad niebezpieczny 10 szt., odtłuszczacz 
w spryskiwaczu 2 litry, zmiotka, szufelka.

610 pln

150 pln

610 pln

nr artykułu: 493

nr artykułu: 494

nr artykułu: eko-uni-120a

nr artykułu: eko-olej-120a

ZESTAW UNIWERSALNY

ZESTAW OLEJOWY

ZESTAW UNIWERSALNY ZESTAW OLEJOWY

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można uzupełnić indywidualnie w ofercie firmy IKAPOL.
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

ZESTAW UNIWERSALNY

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI PLUS - ZESTAW W 15 LITROWEJ BECZCE

Wygodna do przenoszenia beczka wraz z sorbentami do zabezpieczenia  małego wycieku do 8 litrów. Worki do zbierania zużytego sorbentu, 
beczka wielokrotnego użytku do magazynowana sorbentu. Zestaw uniwersalny absorbuje wycieki wszystkich substancji chemicznych w tym 
agresywnych. Zestaw olejowy absorbuje tylko substancje ropopochodne. Zestaw zawiera: beczka 15 litrów, poduszka sorpcyjna: 25 x 25 cm 
- 1 szt., arkusze sorpcyjne: 5 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., rękawice ochronne: 1 szt., worki na odpad: 2 szt.

138 pln138 pln
nr artykułu: 403

nr artykułu: 404

ZESTAW EKOLOGICZNY WARSZTATOWY - ZESTAW W 30 LITROWYM POJEMNIKU

160 pln

160 pln
nr artykułu: 405

nr artykułu: 406

Zestaw zawiera: Poduszka sorpcyjna: 25 x 25 cm - 1 szt., arkusze sorpcyjne: 10 szt., rękaw sorpcyjny: 1 szt., sorbent w granulacie: 5 kg, 
rękawice ochronne: 1 szt., worki na odpad: 2 szt.

ZESTAW OLEJOWYZESTAW UNIWERSALNY

ZESTAW OLEJOWYZESTAW UNIWERSALNY

ważne !   |   MATA ZABEZPIECZAJĄCA MOŻE BYĆ NA WYPOSAŻENIU ZESTAWU EKOLOGICZNEGO

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI WIĘCEJ NA STR.: 98

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY BB 120L - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU, NA WYPADEK WYCIEKU

580 pln
nr artykułu: bb-120-uni

sorbent w granulacie: 20 kg

arkusze sorpcyjne: 20 szt.

rękawy sorpcyjne: 3 szt.

rękawice: 1 szt.

google ochronne: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

ZESTAW UNIWERSALNY

ważne !   |   ZESTAW OLEJOWY [ nr artykułu: bb-120-olej ]

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE CENY NETTO

nr artykułu: 411

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI:

ZESTAW OLEJOWY

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

1.5. Zestawy ekologiczne
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA SOR
BEN

TY O
D M

IEJSCA NA ODPAD

2 200 pln
nr artykułu: 407

UŻYTKOWANIE PRAKTYCZNE I W
YG

O
D

N
E !!

3 600 pln
nr artykułu: 411

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 110 L

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 450 L

rolka sorpcyjna: 0,40 x 50 m

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

google ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 10 szt.

arkusze sorpcyjne: 100 szt.

rękaw sorpcyjny: 10 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

Mały zestaw skrzyniowy do likwidacji niekontrolowanych wycieków to ważna część strategii zapobiegania wyciekom w przedsiębiorstwach. 
Zestaw powinien być umieszczony w punkcie ogólnodostępnym. Zawartość może zostać dopasowana do potrzeb klienta.

rolka sorpcyjna: 2 szt. - 0,40 x 50 m

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

google ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 20 szt.

arkusze sorpcyjne: 150 szt.

rękaw sorpcyjny: 20 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:
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DOSTĘPNY W OPCJI:

1) TYLKO DO ABSORPCJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
2) ZESTAW UNIWERSALNY
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

1.5. Zestawy ekologiczne

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 120L - PRZEGRODA ODDZIELA SORBENT OD MIEJSCA NA ODPAD 

PRZEGRODA ODDZIELA
J Ą

C
A

 SO
R

BENTY OD MIEJSCA NA ODPAD

MIEJSCE NA 
ODPAD NIEBEZPIECZNY

625 pln

sorbent w granulacie: 5 kg

arkusze sorpcyjne: 10 szt.

rękawy sorpcyjne: 5 szt.

poduszki sorpcyjne: 5 szt.

google ochronne

maska ochronna

worki na odpad: 2 szt.

Zestaw ekologiczny BB zawiera:

NOWOŚĆ !
ważne !   ZAWARTOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA

nr artykułu: ika400n

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE TYLKO DO TWOICH POTRZEB !

DOSTĘPNY W OPCJI:

1) TYLKO DO ABSORPCJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
2) ZESTAW UNIWERSALNY

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

1.5. Zestawy ekologiczne
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

WIĘCEJ NA STR.: 54

OD 3658 DNI
BEZ REKLAMACJI !

NOWOCZESNE CZYŚCIWO
ŚCIERKI RÓWNEGO ROZMIARU

100% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Najczęstszym problemem kupujących czyściwo jest jego zła jakość. Wielu producentów dostarcza zamiast 
czyściwa, odpady – dlatego producenci czyściwa stracili wiarygodność u odbiorców.

IKAPOL dostarcza najlepszej jakości czyściwo materiałowe od wiarygodnego dostawcy z certyfikatem BVSE, który został wydany 
przez: bvse-Entsorgergemeinschft .V.,  świadczącym o jakości i  pochodzeniu z wiarygodnego źródła. Nasze czyściwo podlega 
dokładnej kontroli, pochodzi z pralni chemicznych i jest cięte na równe ścierki. Cały proces produkcji i transportu podlega ścisłej 
kontroli i tu nie ma mowy o odpadach. Wybraliśmy czyściwo polskie z niemieckim i europejskim atestem, aby zagwarantować 
naszemu klientowi zawsze najwyższą jakość.

Ścierki od sprawdzonego dostawcy z certyfikatem BVSE, cały proces produkcji i transportu podlega ści-
słej kontroli, dlatego od 3658 dni nie mieliśmy reklamacji. Nasze ścierki produkujemy z najwyższej jakości 

bawełny, pranej w pralniach chemicznych w celu podwyższenia ich jakości i wydajności.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

PAMIETAJ !   |   

2.1. Czyściwo materiałowe

nazwa IKABOX 8025 BOX IKABOX 8055 BOX IKABOX 8075 BOX IKABOX 8045 BOX

waga / opakowanie 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

materiał bawełna biała 100 % prześcieradło frotte białe pościel biała

nr artykułu 6-11020-MD 6-11010-MD 6-11030-MD 6-11015-MD

nazwa IKABOX 8035 BOX IKABOX 7025 BOX IKABOX 7015 BOX IKABOX 7045 BOX

waga / opakowanie 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

materiał trykot jasny trykot ciemny bawełna kolor bawełna zielona

nr artykułu 6-11035-MD 6-11055-MD 6-11050-MD 6-11070-MD

nazwa IKABOX 7035 BOX

waga / opakowanie 10 kg

materiał frotte kolor

nr artykułu 6-11060-MD

IKABOX to seria bawełnianych, wysokiej jakości ścierek przeznaczonych 
dla wymagających użytkowników. Ścierki spełniają wysokie wymagania 
stawiane dla pracy w ciężkich warunkach. Opracowane do czyszczenia oraz 
wycierania plam z oleju, tłuszczu lub płynów chłodząco-smarujących. 
Korzystniejsza ekonomicznie alternatywa dla drogich mat z włókniny. Ścierki 
są zapakowane w praktyczne 10-kilogramowe opakowania. Forma i wielkość 
opakowania sprawiają, że łatwo jest zabrać je ze sobą na stanowisko pracy, 
do samochodu serwisowego lub tam, gdzie są potrzebne.

CZYŚCIWO WARSZTATOWE
do czyszczenia mały części samochodowych

CZYŚCIWO WOJSKOWE
podstawa wyposażenia warszatów samochodowych

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA
IZOLUJE ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

CZYŚCIWA NASĄCZONE PŁYNAMI ŁATWOPALNYMI
STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE

WIĘCEJ NA STR.: 54



24

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

cz
yś

ci
w

o

2

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

CZYŚCIWO DO POLEROWANIA
ścierki do delikatnych powierzchni

2.1. Czyściwo materiałowe

nazwa IKABOX 9004 IKABOX 9043 IKABOX SOFT 9510

waga / opakowanie 2 kg 2 kg 2 kg

materiał 1-warstwowa włóknina biała 100 % wiskoza mocne elastyczne płótno

ilość 200 arkuszy 140 arkuszy 200 arkuszy

wymiar 42 x 38 cm 42 x 38 cm 42 x 38 cm

nr artykułu 6-31544 6-31543 6-31542

nazwa IKABOX MEKANO IKABOX 9005 IKABOX 7055

waga / opakowanie 3 kg 3 kg 4 kg

materiał 3-warstwowa makulatura 1-warstwowa włóknina pościel

ilość 240 arkuszy 200 arkuszy 160 arkuszy

wymiar 42 x 38 cm 42 x 38 cm 38 x 38 cm

nr artykułu 6-31541 6-31545 6-31513

nazwa IKABOX 7065 IKABOX 7085 IKABOX 6-31502

waga / opakowanie 5 kg 5 kg 5 kg

materiał flanela kolor trykot kolor ręczniki wysokiej jakości

ilość 160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy

wymiar 38 x 38 cm 38 x 38 cm 23-27 x 60 cm

nr artykułu 6-31509 6-31507 6-31502

CZYŚCIWO DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH
najwyższa jakość materiału

CZYŚCIWO WARSZTATOWE
do usuwania smaru, brudu, itp.

CZYŚCIWO DO POLEROWANIA
wysokiej jakości ścierki do delikatnych powierzchni

CZYŚCIWO WOJSKOWE
do oleju, tłuszczu oraz chłodziwa
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nazwa IKATEX SOFT 65 IKATEX SOFT 85 IKATEX 9000-R IKATEX 9004

waga / opakowanie 6 kg 7 kg 3 kg 4 kg

materiał 1-warstwowa celuloza 1-warstwowa celuloza bezpyłowa celuloza 1-warstowy papier

ilość 950 arkuszy / rolka 750 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka

wymiar 30 x 35 cm 30 x 35 cm 31 x 37 cm 30 x 38 cm

nr artykułu 6-365 6-385 6-31524 6-31525

nazwa MULTITEX 9009 IKATEX ULTRA 9510 IKATEX BOXER 60 IKATEX 9043

waga / opakowanie 8 kg 8 kg 3 kg 3 kg

materiał 1-warstwowy papier włóknina papier papier

ilość 900 arkuszy / rolka 1000 arkuszy / rolka 300 arkuszy / rolka 340 arkuszy / rolka

wymiar 40 x 36 cm 40 x 36 cm 37 x 33 cm 30 x 38 cm

nr artykułu 6-31559 6-31555 8458001 6-31570

nazwa IKATEX MEKANO 2 IKATEX MEKANO 3 IKATEX INDUSTRI 2 KIMTECH BRAG BOX

waga / opakowanie 4 kg 6 kg 8 kg 6 kg

materiał 2-warstwowy papier 3-warstwowa makulatura 2-warstwowa celuloza polipropylen

ilość 2 szt. 1 szt. 2 szt. 160 arkuszy / box

wymiar 26 x 38 cm 38 x 32,5 cm 0,28 x 360 m 30 x 42 cm

nr artykułu 1169-2L 1162R-3L 1118-2L 7644

2.2. Czyściwo celulozowe

282 pln 302 pln 263 pln 246 pln

CZYŚCIWO LABOLATORYJNE
nie pozostawia smug, nie rysuje powierzchni

548 pln 483 pln 161 pln 163 pln

76 pln 81 pln

120 pln 351 pln
CZYŚCIWO WOJSKOWE

podstawa wyposażenia warszatów samochodowych

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

2.1. Czyściwo materiałowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

2.3. Stojaki na czyściwo

MOBILNY STOJAK NA CZYŚCIWO
Wyposażony w kółeczka oraz praktyczne mocowanie na worek 120 litrowy. Łatwo i 
bez najmniejszego wysiłku przeniesiesz naszą rolkę czyściwa w pożądane przez Ciebie 
miejsce. Funkcjonalnym i poręcznym rozwiązaniem jest listwa odcinająca potrzebny 
nam kawałek czyściwa.

* szerokość wewnętrzna: 40 cm
* szerokość zewnętrzna: 45 cm
* wysokość: 85 cm.

STOJAK PODŁOGOWY NA CZYŚCIWO / SORBENT

Niski stojak na czyściwo. Stabilny i łatwy w montażu. Ząbkowane 
krawędzie ułatwiają odrywanie kawałków czyściwa o dowolnej 
długości czyściwa.

* wymiary: 500 x 420 x 945 mm

160  pln

ŚCIENNY DOZOWNIK NA CZYŚCIWO / SORBENT

Dozownik na sorbent / czyściwo, który umieszczamy bezpośrednio 
na ścianę. Praktyczne i wygodne rozwiązanie.

* wymiary: 480 x 490 x 230 mm

146 pln

104 pln

więcej na: www.ikapol.net
Hej, nazywam się Alina. 

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 
zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 

nr artykułu: AL-051

nr artykułu: 11947

nr artykułu: 11948
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

CHEMIA ODTŁUSZCZAJĄCA
tel.: (68) 362 62 70 | e-mail: biuro@ikapol.net

2.3. Stojaki na czyściwo
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

IKANOL - ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 

3.1. Chemia odtłuszczająca - dyspergenty

BEZPIECZNY DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

ULEGA BIODEGRADACJI

BARDZO DOBRZE ROZPUSZCZA SIĘ W WODZIE

Preparat do oczyszczania i odtłuszczania wszelkiego rodzaju  
powierzchni zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innymi 
tłuszczami.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

CHEM
IA ODTŁUSZCZAJĄCA 

33.1. Chemia odtłuszczająca - dyspergenty

IKANOL PLUS jest wysoko alkalicznym środkiem czyszczącym 
i odtłuszczającym o wysokiej zdolnośći rozpuszczania tłuszczu i brudu. 
Środek jest szczególnie przydatny do czyszczenia przemysłowego 
wózków widłowych, maszyn i posadzek warsztatowych. Posiada 
atest PZH oraz oznaczenia ekologiczne.

nazwa IKANOL 1L IKANOL 5L IKANOL 25L

pojemność 1 litr 5 litrów 25 litrów

nr artykułu 81-01-1 81-01-5 81-01-25

nazwa IKANOL 200L IKANOL 1000L

pojemność 200 litrów 1000 litrów

nr artykułu 81-01-205 81-01-1000

16 pln

75 pln

360 pln

2 800 pln

 CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
        68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z AGNIESZKĄ:  

3.1. Chemia odtłuszczająca - dyspergenty
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

PRZECIWPOŻAROWA SZAFA DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH 

Szafa do magazynowania butli gazowych pod ciśnieniem wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Można stosować w budynku, w zależności od obowiązujących 
norm. Na zewnątrz ocynkowana blacha stalowa, lakierowana proszkowo jasnoszara. 
Wysoka odporność na korozję. Podłoga ze stali nierdzewnej, by uniknąć uszkodzeń 
powstałych na skutek uderzeń. Wentylacja, dzięki otworom w drzwiach i pod 
ochronnym sufitem szafy, przygotowanym specjalnie do podłączenia pod 
istniejący system wentylacyjny. Szafa jest dostarczana z dwiema prostopadłymi 
szynami do montażu armatury oraz z dwiema poziomymi szynami do umocowania 
wywietrznika. Otwory w dachu do montażu rur (ø 25 mm) wraz z zatyczkami. Szafa 
oznaczona symbolem ostrzegawczym.

nr artykułu wymiary ładowność waga

IBK80-5017 1200 x 600 x 2015 mm 1-4 x 50 L 475 kg

IBK80-5015 600 x 600 x 2015 mm 1-2 x 50 L 295 kg

SZAFA NA BUTLE Z PROPANEM DO PRZECHOWYWANIA NA ZEWNĄTRZ 

Te solidne szafy zbudowane są w całości z blachy stalowej. Ściany boczne i drzwi mają wzór otworów do wentylacji. Tylna ściana i 
sufit całkowicie zamknięte. Zamykane drzwi z zamkiem cylindrycznym, który zapewnia ochronę przed ingerencją osób nieuprawnionych. 
Oznaczona symbolem ostrzegawczym. Łatwy montaż według dołączonej instrukcji. 

nr artykułu wymiary wewnętrzne ładowność waga drzwi

ICK27-3200 870 x 740 x 1450 mm 10 x 11 kg butle gazowe 70 kg 1

ICK27-3201 1720 x 740 x 1450 mm 20 x 11 kg butle gazowe 125 kg 2

nr artykułu: IBK80-5017

nr artykułu: ICK27-3201

nr artykułu: ICK27-3200

OGNIOODPORNOSĆ 30 minut (patrz str. 36):
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

44.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

nr artykułu wymiary ładowność drzwi waga

ICK27-3101 870 x 1060 x 2060 mm 6 x butli gazowych Ø 220 jednoskrzydłowe 170 kg

ICK66-1010 1200 x 1100 x 2060 mm 8 x butli gazowych Ø 220 jednoskrzydłowe 320 kg

ICK27-3102 1130 x 1300 x 2060 mm 12 x butli gazowych Ø 220 otwarane na oścież 180 kg

ICK27-3134 2100 x 1060 x 2060 mm 16 x butli gazowych Ø 220 otwarane na oścież 240 kg

ICK201824W 2100 x 1200 x 2060 mm
24 x butle gazowe 11 kg LUB

16 x butli gazowych 33 kg
 otwierany dach z 2 blokadami

drzwi 1-skrzydłowe
200 kg

ICK27-3121 2100 x 1500 x 2060 mm 32 x butli gazowych Ø 220 / 2 palety podwójne drzwi 350 kg

SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

Butle gazowe pod ciśnieniem należą do tego typu produktów, które ze względu na duże ryzyko muszą 
być składowane w odpowiednich warunkach. Butle gazowe nie mogą być składowane w zimnych pomieszczeniach, 
garażach czy pomieszczeniach roboczych. Nasze szafy do magazynowania butli z gazem posiadają solidnie sprawaną 
konstrukcje. Ściany boczne i sufit ocynkowane oraz lakierowane. Tylna ściana z ocynkowanej blachy z powłoką. Drzwi 
kratowe, projedyńcze lub para w zależności od modelu. Odpinany uchwyt na butle gazowe wraz z łańcuchem. 
Zaczepy do dźwigu w standardzie każdego modelu. Szafy na butle gazowe dostarczane są już zmontowane.

Kontenery na butle z gazem
wykonujemy i projektujemy

samodzielnie pod
indywidualne potrzeby klienta!

(68) 362 62 70

nr artykułu: ICK27-3102nr artykułu: ICK27-3101

nr artykułu: ICK201824Wnr artykułu: ICK27-3134

nr artykułu: ICK27-3121

nr artykułu: ICK66-2010
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SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

Nie znalazłeś odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich potrzeb ?

Zapytaj naszego konsultanta!

OD PROJEKTU PO WYKONANIE
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

nr artykułu wymiary zewnętrzne ładowność drzwi inne

IBK273136 2100 x 1200 x 2180 mm max 32 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn z podłogą / drzwi pełne

IBK115861W - 2 3170 x 1860 x 2270 mm max 50 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn bez podłogi / drzwi kratowe

IBK805052 4140 x 2100 x 2180 mm max 134 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn z podłogą / drzwi pełne

SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

Stabilna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej. Zamykane drzwi z zamkiem cylindrycznym. Naturalna wentylacja. Kontenery 
dostarczane zmontowane.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

     nr artykułu: IBK115861W - 2

     nr artykułu: IBK805052      nr artykułu: IBK80-5050

STABILNA SPAWANA KONSTRUKCJA Z DOPUSZCZENIEM CE, OKREŚLONYM OBCIĄŻENIEM DACHU ORAZ ŚCIAN BOCZNYCH.

     nr artykułu: 85052     nr artykułu: IKA-MD

DRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

4

nr artykułu wymiary wewnętrzne ładowność drzwi informacje

IKA157504W 2010 x 2010 x 2160 mm max 32 x butli gazowych 1-skrzydłowe magazyn bez podłogi

IKA115864W 3100 x 2100 x 2100 mm max 100 x butli gazowych 50 L 2-skrzydłowe magazyn z podłogą

IKA157504W 2010 x 2010 x 2160 mm max 32 x butli gazowych 1-skrzydłowe magazyn bez podłogi

Stabilna konstrukcja ramowa z kraty galwanizowanej na ciepło. Wzmocniona konstrukcja. Dach pokryty ocynkowaną blachą falistą.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

     nr artykułu: 115861W

     nr artykułu: 115864W      nr artykułu: 157504W

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

Istnieje możliwość dowolnego ustawienia drzwi i regałów dla mniejszych butli lub sprzętu gospodarczego.



34

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

OS
PR

ZĘ
T 

NA
 B

UT
LE

 Z
 G

AZ
EM

4

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

4.2. Palety i stojaki na butle z gazem

PALETA DO BUTLI GAZOWYCH DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA

Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenoszenia butli gazowych 
w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. Łańcuchy zabezpieczające do wszystkich 
butli gazowych.

nr artykułu wymiary ładowność ciężar

IBK696407 1100 x 850 x 1250 mm 12 x butli gazowych 50 L 720 kg

STOJAKI NA BUTLE GAZOWE

nr artykułu wymiary ładowność

IBK69-6406 570 x 350 x 1100 mm 2 x butle Ø 230

IBK115875 300 x 360 x 1100 mm 2 x butle Ø 230

ISFPK4 900 x 650 x 1100 mm 4 x butle Ø 250

IBK69-6407 1200 x 880 x 1010 mm 6 x butli gazowych Ø 250

ISFPK8 1200 x 860 x 1100 mm 8 x butli gazowych Ø 250

nr artykułu: IBK69-6406

nr artykułu: IBK696407

ISFPK4 IBK69-6407 ISFPK8

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
STOJAKI I PALETY DO PRZEWOŻENIA BUTLI DOPASOWANE DO MAGAZYNÓW [str.: 31-33]
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OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

44.3. Wózki i uchwyty na butle z gazem

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH DO ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU BUTLI GAZOWYCH

nr artykułu wymiary ładowność kółeczka

IBK69-6400 470 x 1180 mm 1 x butla Ø 230 masywne kółka gumowe Ø 200 x 50 mm

IBK69-6403 620 x 1500 mm 2 x butle Ø 230 pompowane kółka gumowe Ø 400 x 80 mm

STOJAK CYLINDRYCZNY ORAZ UCHWYT NA ŚCIANĘ DO BUTLI GAZOWYCH

nr artykułu wymiary waga

7216-YE 385 x 160 x 80 mm 1 kg

7212-YE 1060 x 740 x 1170 mm 32 kg

7202-YE 1210 x 790 x 1040 mm 28 kg

7203-CG 1170 x 510 x 150 mm 9 kg

Podstawa na 6 butli gazowych umożliwia łatwą ich wymianę. Rampa ułatwia  
transport i może być złożona w przypadku braku miejsca. Modele ścienne, wykonane 
w sposób umożliwiający bezpieczne stawianie butli wzdłuż ściany. Dzięki wydrążeniom i  
nylonowym taśmą butle zabezpieczone są przed przemieszczaniem się.

nr artykułu: IBK69-6403nr artykułu: IBK69-6400

nr artykułu: 7202-YE

nr artykułu: 7203-CG

7216-YE

nr artykułu: 7212-YE

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

4.2. Palety i stojaki na butle z gazem
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ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768
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KLASYFIKACJA TRWAŁOŚCI NA WYPADEK POŻARU TO:

typ 30 ≥ 30 minut typ 60 ≥ 60 minut typ 90 ≥ 90 minut

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

KONSTRUKCJA I SPRAWDZANIE SZAF BEZPIECZEŃSTWA:
- Konstrukcja szaf bezpieczeństwa jest sprawdzana w komorach pożarowych w niezależnym instytucie testującym materiały 
w zgodzie z warunkami kontroli jednakowymi dla całej Europy.

CELE OCHRONY:
- Zapewnij wystarczającą ilość czasu personelowi do opuszczenia miejsca pracy.
- Straż pożarna i oddziały ratunkowe muszą mieć wystarczająco czasu, by dojechać na miejsce, zanim niebezpieczne substan-
cje, które są przechowywane w szafkach bezpieczeństwa, zmienią mały ogień w niekontrolowany pożar.

Polskie i  europejskie przepisy zabraniają przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy, wyjątkiem 
są niewielkie ilości przechowywane w specjalistycznych szafach bezpieczeństwa, ognioodpornych, wykonanych 
zgodnie z normą PN EN 14470-1.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA  WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 14470-1

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
Służą do przechowywania substancji łatwopalnych. Głównym zadaniem szaf jest ochrona przed wzrostem temper-
atury, zapobieganie wybuchom w czasie pożaru – co daje osobom pracującym dodatkowy czas na ucieczkę, czas 
na akcję ratunkową i gaśniczą. 

W naszym katalogu wyróżniliśmy trzy typy szaf: 30, 60 i 90 minutowe – co oznacza, że dana szafa wytrzymuje 
odpowiednio 30, 60 lub 90 min zanim w czasie pożaru do jej  wnętrza  dotrze krytyczna temp. 180ºC. Szafa TYP30 
w razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 30 minut na ucieczkę ! Szafa TYP60 w razie pożaru 
chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 60 minut na  ucieczkę i  czas na akcję ratunkową ! Szafa TYP90 w 
razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 90 minut na ucieczkę i czas na akcję ratunkową, oraz 
dodatkowy czas dla straży pożarnej na akcję gaśniczą ! – inwestując w dobrej jakości szafę możesz ocalić życie 
ludzi i swój zakład ! 

OGNIOODPORNOŚĆ SZAF
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szafy bezpieczeństw
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55.1. Szafy na chemikalia i trucizny

Solidnie wykonana szafa do przechowywania chemikaliów i wszelkiego rodzaju trucizn. Szafa zaprojektowana z myślą o 
przechowywaniu substancji niebezpiecznych i łatwopalnych w miejscu pracy, wyposażona w 8 regulowanych półek, w tym dwie 
ostatnie, które pełnią funcję wanienek zbiorczych w razie uszkodzenia któregoś z magazynowanych pojemników. Mają za 
zadanie zebranie wycieków i niedopuszczenie do przedostania się ich  poza obszar szafy.   W drzwiach szafy  znajdują się otwory 
wentylacyjne. W suficie znajdują się otwory umożliwiające podłączenie szafy do wentylacji ogólnej. Drzwi rozsuwane, aby 
ograniczyć ryzyko pozostawienia ich otwartych na oścież. Szafa wykonana w jaskrawym  żółtym kolorze, aby w razie pożaru była 
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje.

nr artykułu wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne objętość dzrzwi waga

IBK80-6219 1800 x 500 x 1950 mm 1700 x 420 x 1840 mm 2 x 30 litrów 2 x drzwi przesuwane 148 kg
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INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70
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5.3. Szafy na substancje niebezpieczne5.2. Szafy przeciwpożarowe

nr artykułu wymiary półki drzwi waga

IBKFF90 861 x 570 x 1024 mm 5 szt.  1-skrzydłowe 125 kg

Szafa przeciwpożarowa przeznaczona do przechowywania cieczy palnych i aerozoli, np.: w sklepach z artykułami spożywczymi, 
marketach, na stacjach benzynowych, w sklepach z farbami itd. Szafa łatwa w przenoszeniu za pomocą wózka widłowego. Szafa 
zaopatrzona w nóżki. Standardowy kolor RAL 9002. Szafka testowana według metody SP 2369 i spełniająca warunki 1 klasy przechowy-
wania, posiada certyfikat nr 163602 i znak P z SP (Sveriges Provnings - och Forskningsinstiut - Szwedzki Instytut testująco-bad-
awczy).

Według przepisów inspekcji do spraw materiałów wybuchowych 
(SÄIFS 1996:2):

Należy posługiwać się palnymi produktami w miejscu 
sprzedaży w sposób zapobiegający pożarom. Według SÄIF odstęp 
bezpieczeństwa to 6 metrów, między produktem łatwopalnym 
i przedmiotem potencjalnie zagrożonym pożarem.

nr artykułu: FF 90
- pojemność: 266 szt. 1 L butelek PET
- zatwierdzony do przechowywania przez SP 370 L

SZAFA PRZECIWPOŻAROWA DO STACJI BENZYNOWYCH, SKLEPÓW Z FARBAMI ITP.

IB
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90

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
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szafy bezpieczeństw
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55.3. Szafy na substancje niebezpieczne

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI TRUJĄCYCH, KWASÓW I ŁUGU

nr artykułu wymiary zewnętrzne wewnętrzna wysokość półki dzrzwi waga

IBK80-2822 1195 x 610 x 1935 mm 4 x 275 / 2 2 x 248 6 szt. 4 x 1-skrzydłowe 340 kg

Do bezpiecznego przechowywania cieczy palnych w miejscu pracy zgodnie z EN 14470-1 (typ 60). Zewnętrzna powier-
zchnia z lakierowanej proszkowo blachy stalowej albo RAL 7035 jasno szary kolor lub RAL 1007 jaskrawo żółty kolor. Wewnątrz 
płyty HPL, RAL 7035. Podstawowa płyta z nierdzewnej stali. Wysokość półek regulowana, z odstępem około 60 mm. Automatyczny 
samozamykający mechanizm na wypadek pożaru, drzwi zamykają się powyżej temperatury 50˚C. Otwory wentylacyjne zamy-
kają się przy temperaturze powyżej 70˚C (±10˚C). DN 75 podłączenie wentylacji do wentylatora. Zgodna z TRbF 20-L, zatwi-
erdzona z i bez systemu wentylacyjnego. Drzwi z zamkiem cylindrycznym z 4, 5 lub 6 półkami wannowymi.

TRUCIZNY - SZAFA BEZPIECZEŃSTWA
- drzwi szklane z akrylu (1 półka)

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU
- zewnętrzna powłoka z płyt HPL, RAL
- dostępne z 4 lub 6 wyjmowanymi półkami wannowymi z PE

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWA (TYP90)
- zewnętrzna powłoka - lakierowana proszkowo blacha stalowa
- izolacja według DIN 4102
- dno ze stali nierdzewnej
- drzwi zamykają się automatycznie w przypadku pożaru,
  w temperaturze powyżej 50˚C.
- otwory wentylacyjne zamykają się w temperaturze
  ponad 70˚C (±10˚C)
- wanna zbiorcza 20 L, 2 półki, regulowany odstęp około 60 mm

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z ALINĄ:  
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SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET
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5.4. Szafy ognioodporne

SZAFY TYP 30 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

Szafa TYP30 oznacza, że przez okres 30 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do  
wnętrza. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 30 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa 
z zewnątrz wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była 
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. 
Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Półki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji z systemem samo zamykania się, 
w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność zakładu 
ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  

nr artykułu wymiary zewnętrze części wewnętrze drzwi waga

IBK80-2604 1195 x 595 x 1940 mm blacha stalowa para drzwi 284 kg

IBK80-2600 1195 x 595 x 1940 mm blacha stalowa para drzwi 284 kg

IBK80-2603 595 x 595 x 1940 mm blacha stalowa 1-skrzydłowe 175 kg

BIK80-2602 1100 x 570 x 610 mm blacha stalowa para drzwi 110 kg
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55.4. Szafy ognioodporne

SZAFY TYP 60 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

Szafa TYP60 oznacza, że przez okres 60 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do 
wnętrza. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 30 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa 
z zewnątrz wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była 
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. 
Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Półki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji z systemem samo zamykania się, 
w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność zakładu 
ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  

nr artykułu wymiary zewnętrze części wewnętrze drzwi waga

IBK80-602102 1190 x 598 x 1935 mm blacha stalowa para drzwi 505 kg

IBK80-602002 1190 x 598 x 1935 mm blacha stalowa para drzwi 505 kg
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REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

5.5. Szafy ognioodporne do przechowywania beczek

SZAFY TYP 90 DO PRZECHOWYWANIA BECZEK Z SUBSTANCJAMI ŁATWOPALNYMI
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55.5. Szafy ognioodporne do przechowywania beczek

SZAFY TYP 90 DO PRZECHOWYWANIA BECZEK Z SUBSTANCJAMI ŁATWOPALNYMI

nr artykułu wymiary zewnętrze ładowność półki waga

IBK80-2863 900 x 900 x 2000 mm 1 x beczka 200 L - 536 kg

IBK80-2876 900 x 900 x 2000 mm 2 x beczki 60 L 1 szt. 530 kg

IBK80-2877 900 x 900 x 2000 mm 1 x beczka 60 L 2 szt. 530 kg

IBK80-2850 1550 x 1025 x 2200 mm 2 x beczki 200 L - 1030 kg

IBK80-2855 1550 x 1025 x 2200 mm 6 x beczki 60 L 1 szt. 1040 kg

IBK80-2854 1550 x 1025 x 2200 mm 9 x beczki 60 L - 1040 kg

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości 
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych 
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami 
odpowiednich norm aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność zakładu 
ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  

Szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych w beczkach. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 
14470-1 – TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej 
lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej 
lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali 
nierdzewnej.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

5.6. Szafy na substancje łatwopalne

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

nr artykułu wymiary objętość pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

893020 1118 x 1092 x 457 mm 19,7 litrów 114 litrów 1 szt. FM / N / O / U 101 kg

894520 1651 x 1092 x 457 mm 19,7 litrów 170 litrów 2 szt. FM / N / O / U 142 kg

896020 1651 x 864 x 864 mm 31,5 litrów 227 litrów 2 szt. FM / N / O / U 167 kg

899020 1651 x 1092 x 864 mm 40,6 litrów 341 litrów 2 szt. FM / N / O / U 218 kg

Szafa ma podwójne ściany i jest zbudowana ze stabilnej i profilowanej stali 1 mm z izolacją powietrzną, chroniącą przed pożarem. 
Samozamykające się drzwi łatwo zamykają się w przypadku pożaru. Bezpieczny mechanizm zamka gwarantuje, że jego 
3-punktowy mechanizm funkcjonuje za każdym razem. Galwanizowane półki stalowe wyłapują wycieki. Zbiornik przeciw wyciekom 51 mm 
w zestawie wraz z podwójnymi wentylami i ochroną przed płomieniami, 4 regulowane nóżki. Szafa jest przygotowana do uziemienia oraz 
odpowiednio oznakowana. Pomalowana na zewnątrz i wewnątrz gładką farbą proszkową zapewniającą oporność na chemikalia. 10 lat  
gwarancji na każdą szafę. Samozamykające się modele mają drzwi zatrzaskujące się w przypadku pożaru, dzięki hakom drzwiowym, które topią 
się w temperaturze 74 °C.

89
30

20

89
45

20

89
60

20

89
90

20



45

w
w

w
.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

szafy bezpieczeństw
a

55.6. Szafy na substancje łatwopalne

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa KEM montowana na ścianie jest idealna, gdy chodzi o przechowywanie mniejszych pojemników w miejscach 
ogólnodostępnych. Nie zajmuje dużej powierzchni. Szafa umieszczona na wysokości oczu zagwarantuje łatwy dostęp. Model 
76 litrowy ma 5 regulowanych półek do przechowywania większej ilości pojemników. Głębokość 305 mm. Szafka dostarczana ze 
stojakiem  montażowym i z rączką Sure-Grip.

Szafa stojąca do bezpiecznego przechowywania palnych materiałów. Ułatwia dostęp do cieczy w miejscu pracy. Łatwo 
dostępne podwójne wentyle z wbudowaną ochroną przed płomieniami na tylnej ścianie szafy. Regulowane nóżki do regulacji na 
nierównych powierzchniach - do 29 mm.

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

893400 1118 x 1092 x 305 mm 76 litrów 1 szt. FM / N / O 100 kg

892320 889 x 889 x 559 mm 83 litry 1 szt. FM / N / O / U 93 kg

892320893400

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

5.6. Szafy na substancje łatwopalne
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa jest praktyczna, jeśli chodzi o łatwy dostęp. Wielkość szafy pozwala na łatwe przenoszenie jej w różne  
miejsca. Do wyboru model z uchwytem do powieszenia na ścianie lub bez. Szafa pasuje prawie wszędzie i jest bardzo 
bezpieczna pomimo swych małych rozmiarów. Dostosowana do pojemnika na palne ciecze z zawartością 45 lub 57 litrów.  
Odpowiednia również do użytku domowego. Zatwierdzony przez OSHA i NFPA.

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

891220 591 x 475 x 889 mm 45 litrów 1 szt. FM / N / O / U 55 kg

891320 1092 x 457 x 457 mm 45 litrów - FM / N / O / U 59 kg

891720 1092 x 457 x 610 mm 64 litry 1 szt. FM / N / O / U 71 kg

nr artykułu wymiary pojemność zatwierdzenie waga

899100 1651 x 1498 x 864 mm 2 x beczka 200 L N / O 277 kg

896270 1651 x 864 x 864 mm 1 x beczka 200 L FM / N / O / U 178 kg

899320 1270 x 762 x 1219 mm 1 x beczka 200 L N / O / U 168 kg

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa ekologiczna, w której można przechowywać bezpiecznie beczki 110-200 litrowe. Wszystkie szafy ekologiczne 
wyposażone w wyjmowane i regulowane półki, dzięki którym można przechowywać materiały klasy III oraz oddzielne części, np. kurki do 
beczek, wentyle, kable antystatyczne. Szafa zbudowana tak, by można przechowywać również beczki z pompą lub lejkiem, dzięki 
temu może być używana jako stacja pomp lub miejsce na odpad produkcyjny. Można wybrać model z rolkami lub rampą do 
łatwiejszego transportu beczek wózkiem.
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55.7. Szafy na substancje żrące

SZAFY STALOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŻRĄCYCH

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

892222 1651 x 591 x 460 mm 83 litry 3 szt. FM / N / O / U 96 kg

891222 889 x 591 x 457 mm 45 litry 1 szt. FM / N / O / U 59 kg

890422 559 x 432 x 432 mm 15 litrów 1 szt. N / O / U 30 kg

893022 1118 x 1092 x 457 mm 114 litrów 1 szt. FM / N / O / U 110 kg

Stalowe szafy dostępne w różnych rozmiarach. Wszystkie modele mają taką samą jakość jak szafy przeciwpożarowe posiadają podwójne 
ściany, podwójne wentyle, uziemienie, regulowane półki, progi odporne na przecieki, zamek 3 punktowy, samozamykające się drzwi 
i regulowane nóżki. W celu ochrony przed reagującymi chemikaliami szafa posiada tacki z polietylenu umocowane na 
galwanizowanych półkach stalowych i osobną wkładkę z polietylenu odporną na agresywne chemikalia do zbierania wycieków. 
Popularna szafa 114 litrów z 2 drzwiami ma dodatkową tackę z polietylenu, którą można postawić na górze szafki i używać jako powierzchni 
roboczej. Pomalowane gładką, proszkową farbą odporną na chemikalia, kwasy i rozpuszczalniki  stosowane w laboratoriach.
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5.7. Szafy na substancje żrące

SZAFA Z POLIETYLENU DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU

Polietylenowa szafa mieści 2 butle 4-litrowe lub 30 butelek 1-litrowych. Wybierz stronę, po której szafa ma się otwierać. W szafie 
znajduje się taca zbierająca wycieki, łatwo wyjmowana w celu oczyszczenia. Osobna taca z polietylenu przechowywana pod szafą może służyć 
jako taca robocza. Każda sekcja ma regulowaną półkę, mniejsze półki na drzwiach. 2 pojemniki zbierają wycieki, łatwo wyjmowane w celu 
oczyszczenia. Dwa wentyle na tylnej ścianie zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się oparów. Posiada możliwość zawieszenia na ścianie.

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki waga

24160 597 x 914 x 889 mm 30 x butelek 1 L 2 szt. 36 kg
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6 6.1. Pojemniki na substancje łatwopalne

POJEMNIKI WYPOSAŻONE W PUŁAPKĘ PRZECIWOGNIOWĄ

Pojemnik w kolorze czerwonym w celu uwidocznienia miejsca przechowywania substancji łatwopalnych. W razie pożaru kolor 
czerwony wskazuje strażakom na miejsce, gdzie znajduje się substancja łatwopalna. Pojemnik wyposażony w przechylany uchwyt, dzięki 
czemu ułatwione jest dozowanie i manipulacja pojemnikiem. Samozamykający się, szczelny korek zabezpiecza przed wydosta-
waniem się oparów, rozlaniem i wyciekaniem substancji. Pojemniki do magazynowania płynów łatwopalnych wyposażone są w pułapkę 
przeciwogniową o podwójnej gęstości siatki, której zadaniem jest rozpraszanie ciepła, a co za tym idzie zapobieganie samozapłonowi płynu 
w pojemniku. Wbudowany zawór odpowietrzający chroni przed rozlewaniem i wybuchem pojemnika przy zwiększonej tempe-
raturze. Zawór otwiera się przy wzroście ciśnienia wewnątrz wynoszącym od 0,2 do 0,35 bara. Pojemnik wykonany z odpornej stali, pokryty 
powłoką lakierniczą wykonaną z trwałego lakieru proszkowego, która odporna jest na chemikalia i otarcia.

nazwa POJEMNIK 0,5 L POJEMNIK 1 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L

pojemność 0,5 litra 1 litr 4 litry 7,5 litra

wymiar ø 117 x 172 mm ø 117 x 210 mm ø 241 x 279 mm ø 241 x 349 mm

waga 1 kg 2 kg 2 kg 2,5 kg

nr artykułu 10001 10101 7110100 7120100

386 pln 351 pln 198 pln

211 pln

nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L LEJEK Z PE

pojemność 9,5 litra 19 litrów 4 litry

wymiar ø 298 x 292 mm ø 298 x 429 mm ø 13 x 286 mm

waga 3 kg 4 kg 1 kg

nr artykułu 7125100 7150100 11202Y

226 pln 235 pln 38 pln PODPISZ POJEMNIK !
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niki na substancje łatw

opalne

6

POJEMNIKI WYPOSAŻONE W PUŁAPKĘ PRZECIWOGNIOWĄ

nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L

pojemność 9,5 litra 9,5 litra 19 litrów 19 litrów

wymiar 298 x 292 mm 298 x 292 mm 298 x 429 mm 298 x 429 mm

waga 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg

nr artykułu 7225140 7225150 7150140 7150150

610 pln 623 pln

813 pln 563 pln

nazwa POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L

pojemność 19 litrów 19 litrów 4 litry 7,5 litra

wymiar 298 x 403 mm 298 x 403 mm ø 241 x 267 mm ø 241 x 337 mm

waga 6 kg 6 kg 3 kg 4 kg

nr artykułu 7150146 7150156 7210120 7220120

1 037 pln 1 045 pln

416 pln
420 pln

nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L

pojemność 9,5 litra 19 litrów

wymiar ø 298 x 305 mm ø 298 x 445 mm

waga 4 kg 5 kg

nr artykułu 7225130 7250130

425 pln
430 pln

6.1. Pojemniki na substancje łatwopalne6.1. Pojemniki na substancje łatwopalne



52

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

po
je

m
ni

ki
 n

a 
su

bs
ta

nc
je

 ł
at

w
op

al
ne

6 6.1. Pojemniki na substancje łatwopalne6.1. Pojemniki na substancje łatwopalne

POJEMNIKI Z POLIETYLENU ODPORNE NA CHEMIKALIA

Tworzywo odporne na kwasy i płyny korozyjne, a także wysoką temperaturę. Pojemniki z tworzywa cechują się wieloma zaletami, 
są odporne na wżery, przebicia i uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczeniem pojemnika jest przechowywanie płynów korozyjnych i żrą-
cych. Unikalna technologia zastosowania wkładu węglowego, przewodzącego prąd powoduje odprowadzenie ładunków 
elektrostatycznych, co zapobiega tworzeniu się iskry elektrycznej w trakcie napełniania lub wylewania. Zastosowana pułapka 
ogniowa zapobiega samozapłonowi.

nazwa POJEMNIK 2 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 19 L

pojemność 2 litry 4 litry 19 litrów

wymiar ø 273 x 362 mm 117 x 194 x 324 mm 324 x 406 mm

waga 2 kg 1 kg 4 kg

nr artykułu 14561 14160 14561

520 pln

346 pln 659 pln

WKŁADKA WĘGLOWA

POJEMNIKI Z POLIETYLENU DO CIECZY ŻRĄCYCH

nazwa POJEMNIK 4 L POJEMNIK 19 L

pojemność 4 litry 19 litrów

wymiar 117 x 194 x 324 mm ø 305 x 508 mm

waga 1 kg 4 kg

nr artykułu 12161 12765

720 pln

273 pln

Zrobione z szczelnego polietylenu, specjalnie 
skonstruowanego, odpornego na silne kwasy 
i żrące ciecze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest 
szczelna pokrywa. Owalny pojemnik może zawierać 
maksymalną ilość cieczy, a opróżnianie przy pomocy rączki 
ze spustem jest proste.
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niki na substancje łatw

opalne

66.1. Pojemniki na substancje łatwopalne

nazwa POJEMNIK 0,5 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 1 L POJEMNIK 1 L

pojemność 0,5 litra 4 litry 1 litr 1 litr

wymiar 125 x 133 mm 185 x 267 mm 102 x 267 mm 185 x 143 mm

waga 1 kg 1,6 kg 0,5 kg 4 kg

nr artykułu 10008 10308 14010 10108

245 pln

278 pln 194 pln

245 pln

Pojemnik tłokowy służy do zwilżania szmatek, gąbek stosowanych do czyszczenia. Po naciśnięciu pompka z mosiądzu 
napełnia górną część pojemnika odmierzoną ilością cieczy (nadmiar spływa do pojemnika) co stanowi o oszczędności i 
bezpieczeństwie pracy z substancjami chemicznymi. Pojemnik został wyposażony w sitko, które jest dodatkową ochroną przed samo-
zapłonem.

POJEMNIKI TŁOKOWE DO ROZPUSZCZALNIKÓW

POJEMNIKI WARSZTATOWE

Pojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność 
mycia małych elementów bez  opuszczania miejsca pracy np. przy linii produkcyjnej. Pojemnik wyposażone we wkładkę polietylenową HDPE, 
która jest obojętna chemicznie na najbardziej niebezpieczne i agresywne płyny.

nazwa POJEMNIK 2 L POJEMNIK 8 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 30 L

pojemność 2 litry 8 litrów 19 litrów 30 litrów

wymiar ø 238 x 83 mm ø 238 x 254 mm ø 349 x 330 mm ø 397 x 362 mm

waga 2 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg

nr artykułu 10295 27602 27605 27608

565 pln
491 pln

385 pln

276 pln
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6 6.2. Pojemniki na zaolejone czyściwo

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA IZOLUJE ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości nasączonych olejem, rozpuszczalnikami i za-
bezpieczają przed pożarem. Czyściwa nasączone płynami łatwopalnymi stanowią poważne zagrożenie, jeśli nie są właściwie przechowy-
wane. Specjalnej konstrukcji pokrywa otwiera się pod kątem ponad 60 stopni i po zdjęciu stopy z pedału nożnego zamyka się 
samoczynnie, izolując odpady od źródeł ognia i zapłonu. Konstrukcja pojemnika otwieranego na pedał zapewnia, że pojemnik zawsze 
będzie zamknięty. Taka konstrukcja ułatwia pracę, gdyż nie ogranicza rąk. Brak dostępu tlenu uniemożliwia samozapłon zawartości pojemnika. 
Pojemniki wykonane zostały w wyraźnych kolorach w celu zaznaczenia miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych.

nazwa POJEMNIK 20 L POJEMNIK 34 L POJEMNIK 52 L POJEMNIK 80 L

pojemność 20 litrów 34 litry 52 litry 80 litrów

wymiar ø 302 x 403 mm ø 354 x 464 mm ø 408 x 514 mm ø 467 x 595 mm

waga 5 kg 5 kg 7 kg 10 kg

nr artykułu 9100 9300 9500 9700

652 pln
nr artykułu: 9700

340 pln
nr artykułu: 9100

389 pln
nr artykułu: 9300

440 pln
nr artykułu: 9500
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POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA IZOLUJE ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU
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IDEALNE ROZWIĄZANIE DO PRAC WARSZTATOWYCH !

WANIENKI OCIEKOWE - WYSOKA JAKOŚĆ TWORZYWA

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO

NOWOŚĆ !
TWORZYWO
NIEPALNE

Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają rozbryzgowi przechwytywanej 
substancji i pozwalają na utrzymanie czystość w najbliższym otoczeniu.

nr artykułu wymiary zewnętrzne cena

341 500 x 350 x 80 mm 48,-

342 650 x 450 x 80 mm 78,-

343 800 x 450 x 100 mm 90,-

344 1000 x 600 x 100 mm 130,-

345 500 x 550 x 100 mm 58,-

346 1200 x 500 x 40 mm 131,-

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU
W

AG
A 

!

POJEMNIK NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE 7,5 L
nr artykułu: 7120100 

ROLKA SORPCYJNA MASKUJĄCA WD 
nr artykułu: DS-93 

WANNA OCIEKOWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA
nr artykułu: 344 

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

LEJEK Z PE
nr artykułu: 11202Y 
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ważne !   |   IDEALNE ROZWIĄZANIE DO WYCIEKÓW Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH

WANIENKI OCIEKOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI SILNIE AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

nr artykułu wymiary objętność cena

UT1031 1219 X 305 X 121 mm 45 litry 369,-

28716 965 x 660 x 139 mm 75 litrów 268,-

28717 1206 x 603 x 139 mm 75 litrów 293,-

28718 959 x 867 x 139 mm 87 litrów 309,-

UT1032 1219 x 1016 x 89 mm 114 litrów 678,-

Wanienki ociekowe chemiczne do przechowywania substancji silnie 
agresywnych chemicznie. Wanienki wykonane z odpornego na 
działanie  chemiczne i mechaniczne tworzywa.

WANNA OCIEKOWA - WYGODNE I PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE

ważne !   |   WYGODNE UCHWYTY DO PRZENOSZENIA WANNIENKI

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają 
rozbryzgowi przechwytywanej substancji i pozwalają na utrzymanie czystość w najbliższym otoczeniu. Idealna do wychwytywania wycieków jak 
również przelewania płynów z pojemników. Sprawdza się nie tylko w pracach warsztatowych. Dno antyrozbryzgowe, uchwyty do przenoszenia. 
Wanienki są wykonane z niepalnego tworzywa !

NOWOŚĆ !

190 pln
160 pln

nr artykułu: IKA-W3
nr artykułu: IKA-W2

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

wymiary: 1180 x 400 x 150 mmwymiary: 1200 x 850 x 150 mm

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki
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7 7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

WANIENKI OCIEKOWE ODPORNE NA CHEMIKALIA

nr artykułu wymiary krata ociekowa objętność cena

ST1-20BBK 600 x 400 x 155 mm - 20 litrów 191,-

ST1-20YEBBK 600 x 400 x 155 mm tak 20 litrów 334,-

ST1-30BBK 805 x 405 x 155 mm - 30 litrów 200,-

ST1-30YEBBK 805 x 405 x 155 mm tak 30 litrów 363,-

ST1-40BBK 600 x 800 x 155 mm - 40 litrów 215,-

ST1-40YEBBK 600 x 800 x 155 mm tak 40 litrów 401,-

ST1-60BBK 1000 x 600 x 175 mm - 60 litrów 262,-

ST1-60YEBBK 1000 x 600 x 175 mm tak 60 litrów 477,-

ST1-100BBK 1200 x 800 x 175 mm - 100 litrów 363,-

ST1-100YEBBK 1200 x 800 x 175 mm tak 100 litrów 764,-

401 pln
nr artykułu: ST1-40YEBK

215 pln
nr artykułu: ST1-40BBK

363 pln
nr artykułu: ST1-30YEBK

191 pln
nr artykułu: ST1-20BBK 262 pln

nr artykułu: ST1-60BBK

Wanienka do zatrzymania wyciekających płynów, 
wykonana z bardzo trwałego i  odpornego 
na chemikalia polietylenu w 100% do recyklingu. 
Przeznaczona do składowania pojemników z olejami, 
chemikaliami nawet najbardziej  gresywnymi.
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7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

PODŁOGI ROBOCZE POD BECZKI ORAZ POJEMNIKI IBC

nr artykułu wymiary pojemność cena

KI100 770 x 770 x 170 mm 55 litrów 480,-

KI200 1400 x 760 x 420 mm 240 litrów 1 098,-

KI300 1400 x 1400 x 270 mm 240 litrów 1 380,-

KI400 1410 x 760 x 140 mm 112 litrów 858,-

KI500 1410 x 1410 x 140 mm 215 litrów 1 097,-

KI600 1940 x 1300 x 690 mm 1050 litrów 1 920,-

KI700 700 x 850 x 170 mm - 252,-

11800 pokrywa na beczkę // 63,5 cm średnia x 8 cm wysokość 253,-

858  pln
nr artykułu: KI400

KI500 + KI700 KI800 KI300

KI200 KI200 + KI200 KI600

Wanna wychwytowa wykonana z polietylenu, surowca wysokiej jakości. Wanna nigdy nie koroduje, ani 
nie gnije. Produkt może posłużyć przez wiele lat, gdyż jest odporny na jakiekolwiek warunki atmosferyczne. 
Kratę wanny wychwytowej można bez problemu wyjąć, co umożliwia szybkie czyszczenie oraz jej 
opróżnianie.

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO

   ! SZARY KOLOR GWARANTUJE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
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7 7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

nr artykułu wymiary pojemność max obciążenie

28623 1245 x 635 x 457 mm 250 litrów 1134 kg

28627 1854 x 635 x 295 mm 284 litrów 1701 kg

28631 2464 x 635 x 229 mm 284 litrów 2268 kg

28635 1245 x 1245 x 260 mm 276 litrów 2268 kg

28688 838 x 1245 x 267 mm - 454 kg

875 pln
nr artykułu: 28623

1 904 pln
nr artykułu: 28627

2 640 pln
nr artykułu: 28631

1 099 pln
nr artykułu:28635

914 pln
nr artykułu: 28688

Wykonana z twardego, odpornego na 
chemikalia polietylenu. Ruszt na którym 
umieszczane są pojemniki bardzo łatwo 

zdejmuje się z wanny.
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7 7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE POD POJEMNIKI IBC

Wanny do magazynowania i odprowadzania agresywnych chemikaliów. Wykonane z ekologicznego i wytrzymałego PE. Współpracuje z 
nimi większość wózków paletowych i wózków widłowych. Solidna, ergonomiczna i mocna konstrukcja.

nr artykułu wymiary max pojemność waga

ECO310EPA      1418 x 1418 x 985 mm 1150 litrów / 1500 kg 91 kg

ECO320EPA 2380 x 1418 x 748mm 1400 litrów / 2500 kg 141 kg

5 600 pln
nr artykułu: ECO320EPA

4 200 pln
nr artykułu: ECO310EPA

DO BARDZO AGRESYWNYCH CHEMIKALIÓW

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
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7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE DOPASOWANE DO TWOICH WYMAGAŃ ORAZ POTRZEB

NOWY SYSTEM !

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE KWOTY NETTO

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT9630 1575 x 1575 x 222 mm 248 litrów 63,5 kg 2 524,-

UT1124 788 x 1575 x 318 mm 246 litrów 14 kg 1 247,-

UT1117 zestaw do łączenia wannien 155,-

UT1118 zestaw narzędzi do montażu systemu wannien 337,-

UT1124

UT
96

30

UT1117 UT1118

NOWOŚĆ !

7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC
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7 7.3. System bezpiecznego dozowania płynów z beczek7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE DOPASOWANE DO TWOICH WYMAGAŃ ORAZ POTRZEB

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT1125* 4724 x 1575 x 222 mm 1060 litrów 141 kg 7 804,- 

UT1126* 6299 x 1575 x 222 mm 1344 litrów 198 kg 10 380,-

UT1127* 7087 x 1575 x 222 mm 1382 litrów 241 kg 11 556,-

UT1128* 7874 x 1575 x 222 mm 1420 litrów 274 kg 12 730,-

12 730 pln
nr artykułu: UT1128

11 556 pln
nr artykułu: UT1127

7 804 pln
nr artykułu: UT1125

NOWY SYSTEM !

* - dostawa systemu wannien od 4 - 8 tygodniu
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7.3. System bezpiecznego dozowania płynów z beczek

MODUŁOWY SYSTEM BEZPIECZNEGO DOZOWANIA PŁYNÓW

Modułowy system  bezpiecznego magazynowania substancji w  2 lub 4 beczkach 110 L - 200 litrów. W 100 % wykonany 
z polietylenu  zapewniającego maksymalną odporność na substancje chemiczne. System składa się z trzech części: moduł 
podstawowy, moduł - stojak na beczki i moduł - półka ułatwiająca bezpieczne przelewanie płynów do mniejszych pojemników. Rozwiązanie w 
znacznym stopniu ułatwia magazynowanie i zapewnia łatwy dostęp do substancji umieszczonych w beczkach.

nr artykułu wymiary max obciążenie waga cena

28667 1244 x 1498 x 660 mm 1388 litrów 64 kg -

28669 1244 x 1168 x 305 mm 680 kg 32 kg 2 407,-

28671 495 x 476 x 419 mm 27 kg 4 kg -

28667

28
67

1 

28669

7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC
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7 7.4. Podłogi robocze

STANOWISKA EKOLOGICZNE
IDEALNE DO NAPEŁNIANIA BECZEK I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW, KWASÓW ORAZ ŻRĄCYCH CIECZY

Polipropylenowa konstrukcja niskoprofilowana eliminuje w 100% przecieki. Mocne, samodopasowujące się kraty, łatwe do 
demontażu. Antypoślizgowe rampy zapewniają bezpieczeństwo. Zbuduj swój własny dopasowany system! Ze stanowiska możliwe jest 
odzyskanie substancji za pomocą zestawu przelewowego. Wanna spełnia wszystkie normy ekologiczne.

nr artykułu wanna wychwytowa wymiary objętość max obciązenie waga cena

28653 pod 1 x beczkę 200 litrów 635 x 635 x 140 mm 45 litrów 567 kg 10 kg 438,- 

28655 pod 2 x beczki 200 litrów 1245 x 635 x 140 mm 90 litrów 1134 kg 15 kg 618,-

28657 pod 4 x beczki 200 litrów 1245 x 1245 x 140 mm 185 litrów 2268 kg 28 kg 1 018,-

28659 pod 6 x beczek 200 litrów 1854 x 1245 x 140 mm 276 litrów 3402 kg 41 kg 1 703,-

28661 pod 8 x beczek 200 litrów 2464 x 1245 x 140 mm 371 litrów 4536 kg 55 kg 2 713,-

28687 rampa pod 28655 1219 x 838 x 159 mm - 455 kg 19 kg 994,-

ZBUDUJ SWÓJ WŁASNY DOPASOWANY SYSTEM !

ŁATW
Y M

ON
TAŻ !
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANA WANNA WYCHWYTOWA

Łatwa i przyjemna w użytkowaniu wanna wychwytowa. Składająca się do niewielkich rozmiarów to wygoda przy magazynowaniu, 
mieści się w skrzynce narzędziowej, pod albo za siedzenie w aucie. Posiada doskonałą odporność chemiczną, w tym na oleje napędowe, 
płyny chłodnicze, kwasy, zasady i substancje żrące. Wanna wychwytowa pomaga zminimalizować skutki negatywnego oddziaływania na 
środowisko i związanych z nimi kosztami oczyszcznia.

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT8010 458 x 1474 x 127 mm 75 litów 1 kg 398,-

UT8012 1524 x 1474 x 127 mm 250 litrów 1.5 kg 540,-

UT8016 3658 x 1474 x 127 mm 565 litrów 2 kg 615,-

NOWOŚĆ !
IDEALNE ROZWIĄZANIE TYLKO DLA TWOICH POTRZEB !

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol
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7.4. Podłogi robocze
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7 7.5. Składane wanny wychwytowe

WOREK WYCHWYTUJĄCY POP UP

Worek wychwytujący jest odporny na większość chemikaliów, kwasów, paliw do samochodów i innych agresywnych 
chemikaliów. Odporny na promienie UV, odporny na przekłucie oraz wytrzymały w temperaturze do -50°C. W przypadku wycieku zlej ciecz 
do worka i użyj jej ponownie - zyskujesz podwójnie.

nr artykułu wymiary pojemność cena

28319 ø 711 x 279 mm 76 litrów 565,-

28321 ø 1295 x 279 mm 250 litrów 657,-

28323 ø 1372 x 279 mm 379 litrów 726,-

28325 ø 1651 x 279 mm 568 litrów 844,-

WYCHWYTUJĄCA PŁACHTA

Idealne rozwiązanie w razie wycieku z dachu. Pomaga 
zapewnić szybki i ekonomiczny sposób, aby chronić personel, 
wyposażenie i zapasy. Wystarczy podłączyć zwykły wąż  
ogrodowy, aby odprowadzać wodę z bezpiecznej odległości. 
Płachta odporna na ścieranie, wykonana z wodoodpornej tkaniny 
PCV.

nr artykułu wymiary waga cena

28300 1500 x 1500 mm 3,2 kg 294,-

28304 2100 x 21000 mm 4,5 kg 431,-

28308 3000 x 3000 mm 6,8 kg 662,-

28312 3700 x 3700 mm 10,4 kg 814,-

28315 4600 x 4600 mm 15,9 kg 1 245,-

28318 6100 x 6100 mm 29,5 kg 2 011,-
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANY ELASTYCZNY BASEN WYCHWYTUJĄCY

Elastyczny basen wychwytujący odporny na większość substancji niebezpiecznych, w tym rope naftową, olej i smary.
Szybki i prosty montaż. Kotwy w zestawie do montażu wanny do podłoża. Odporny na przetarcia i przecięcia, sprawdza się 
nienagannie dla ruchu większych pojazdów. 

nr artykułu wymiary waga

28500 2,4 m x 3 m x 310 mm 24 kg

28502 3 m x 4,6 m x 310 mm 38 kg

28504 3,7 m x 8,5 m x 310 mm 69 kg

28504 3,7 m x 15,2 m x 310 mm 132

Łatwy montaż na stałe do podłoża

POSZUKAMY DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA !

7.5. Składane wanny wychwytowe

Idealne rozwiązanie do mycia aut, mycia węży hydraulicznych.

Pod wanną może znajdować się mata sorpcyjna 
z warstwą nie przepuszczającą wycieku 

do podłoża i jednocześnie zapobiegająca uszkodzeniu matriału
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7 7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanna wykonana z tworzywa odpornego na działanie substancji chemicznych i promieniowania słonecznego. Nowoczesne i 
praktyczne rozwiązanie do składowania chemikaliów wszędzie tam gdzie może dojść do wycieku substancji szkodliwych. Swoje zastosowanie 
znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam gdzie problem składowania 
jest tylko tymczasowy. Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość waga cena

5750-YE wanna wychwytowa na 1 beczkę 610 x 610 x 100 mm 38 L 1 kg 540,-

5755-YE wanna wychwytowa na 2 beczki 610 x 1220 x 100 mm 56 L 1,5 kg 983,-

5760-YE wanna wychwytowa na 4 beczki lub na 1 IBC 1220 x 1220 x 100 mm 110 L 2 kg 1 410,-

5765-YE wanna wychwytowa na 4 beczki w linii 610 x 2400 x 100 mm 110 L 2,5 kg 1 712,-

5770-YE wanna wychwytowa na 6 beczek 1220 x 1830 x 100 mm 170 L 3 kg 2 100,-

5780-YE wanna wychwytowa na 8 beczek lub 2 IBC 1220 x 2400 x 100 mm 303 L 3,5 kg 2 410,-

7006-BK Krata z PE 1220 x 580 x 50 mm - 8 kg 272,-
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanna  przeznaczona jest do krótkotrwałego przechowywania płynów technicznych, produktów naftowych i chemikaliów w 
przypadku awarii, poza tym może być wykorzystywana do celów higienicznych, technicznych i odkażania. Wanny dostarczane 
są w kilku rozmiarach. Większe rozmiary można stosować jako zbiorniki wielkogabarytowe lub zbiorniki pośrednie. Ich zaletą  jest możliwość 
formowania wokół przeszkody. Do manewrowania nią służą stalowe liny pokryte PCV, na obydwu końcach zakończone karabinki-
em bezpieczeństwa o maksymalnej nośności do 200 kg. Każdy produkt zawiera zintegrowany wskaźnik poziomu cieczy, umożliwiający 
określenie orientacyjnej ilości wychwyconej substancji. Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy również wysoce odporną wkładkę i specjalną 
podkładkę pod dno wanny. Oba akcesoria znacząco przedłużają żywotność wanny.

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość waga cena

ET01 WANNA SKŁADANA 350 x 700 x 125 mm   25 L 2 kg 650,-

ET02 WANNA SKŁADANA 700 x 700 x 175  mm 75 L 3 kg 994,-

ET03 WANNA SKŁADANA 1000 x 1000 x 200 mm 175 L 6 kg 1 220,-

ET04 WANNA SKŁADANA 1500 x 1500 x 425 mm 900 L 16 kg 2 600,-

ET041 WANNA SKŁADANA 1500 x 1500 x 225 mm 450 L 12 kg 2 400,-

ET05 WANNA SKŁADANA 2000 x 2000 x 425 mm 1600 L 26 kg 3 100,-

ET11 WKŁADKA DO WANNY ET01 340 x 690 x 125 mm 25 L - 236,-

ET12 WKŁADKA DO WANNY ET02 690 x 690 x 175 mm 75 L - 314,-

ET13 WKŁADKA DO WANNY ET03 990 x 990 x 200 mm 175 L - 373,-

ET14 WKŁADKA DO WANNY ET04 1490 x 1490 x 425 mm 900 L - 655,-

ET141 WKŁADKA DO WANNY ET041 1490 x 1490 x 425 mm 450 L - 655,-

ET15 WKŁADKA DO WANNY ET05 1990 x 1990 x 425 mm 1600 L - 678,-

ET07 TORBA DO WANIEN S, M, L - - - 137,-

ET08 TORBA DO WANIEN XL, XXL - - - 318,-

ET09 PODKŁAD POD WANNĘ 1300 x 1300 mm - - 318,-

ET10 PODKŁAD POD WANNĘ 2200 x 2200 mm - - 458,-

650 pln
nr artykułu: ET01

nr artykułu: ET12

nr artykułu: ET07

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

7.5. Składane wanny wychwytowe
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
72

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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2100,-

2700,-

2700,-

2700,-

2000,-

1900,-

7.6. Zabudowane wanny wychwytowe

ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Stanowisko robocze wykonane z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia i warunki atmosferyczne polietylenu. Ułatwia 
bezpieczne składowanie i eksploatację beczek, zmniejszając ryzyko wycieku płynów. Spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Otwierane z obu stron – ale tylko z jednej strony jednocześnie – dzięki zastosowaniu dwóch  żebrowanych żaluzji. 
Wysoka przestrzeń nad beczkami umożliwia instalację i dostęp do pomp lub lejków. Kontener z możliwością transportu wózkiem widłowym. 
Wanna ociekowa, spełniająca rolę podłogi, wyposażona jest w nieprzesuwną i łatwo zdejmowaną kratownicę. Szerokie wejście ułatwia 
ustawianie beczek na paletach. Z powodzeniem może być wykorzystywane jako stanowisko robocze i magazynowe na zewnątrz budynków. 
Posiada gniazda zewnętrzne umożliwiające przymocowanie stacji do podłoża. 

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość cena

SJC2-YE-BKBA stacja na 2 beczki 200 litrów 1565 x 995 x 2110 mm 250 litrów 4 485,-

SJC45-YE-BKBF stacja na 4 beczki 200 litrów 1565 x 1620 x 2110 mm 485 litrów 5 855,-

SJC4-YE-BKBF stacja na 4 beczki 200 litrów 1565 x 1620 x 2110 mm 250 litrów 5 790,-

4 485 pln
nr artykułu: SJC2-YE-BKBA

nr artykułu: SJC45-YE-BKBF
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NR ARTYKUŁU: 411-900800
KOLOR: czerwony
OD: TRI-SURE (U)
DO: MAUSER (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901120
KOLOR: czarny
OD: MAUSER (U)
DO: 61 mm (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900810
KOLOR: winogronowy
OD: MAUSER (U)
DO: TRI-SURE (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901130
KOLOR: czarny
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (I) US

NR ARTYKUŁU: 411-900900
KOLOR: szary
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901140
KOLOR: czarny
OD: TRI-SURE (U)
DO: 2” Fin (I) US

NR ARTYKUŁU: 411-901000
KOLOR: brązowy
OD: 71 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901200
KOLOR: czarny
OD: 35 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-901110
KOLOR: czarny
OD: TRI-SURE (U)
DO: 61 mm (U)

NR ARTYKUŁU: 411-901100
KOLOR: czarny
OD: 61 mm (U)
DO: 2” Fin (U)

8.1. Adaptery

NR ARTYKUŁU: 411-900100
KOLOR: pomarańczowy
OD: 2” Fin (I)
DO: Grov TRI-SURE (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900200
KOLOR: niebieski
OD: 2” Fin (I)
DO: 2” Fin MAUSER Grov (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900210
KOLOR: żółty
OD: 2” Fin (I)
DO: 2” Fin (U)

NR ARTYKUŁU: 411-900300
KOLOR: żółty
OD: 61 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-900400
KOLOR: zielony
OD: 51 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

NR ARTYKUŁU: 411-900700
KOLOR: biały
OD: 63 mm (I)
DO: 2” Fin (I)

 2”  2”

2100,- 2400,-

2700,-

2700,- 2700,-

2000,-

2700,- 2000,-

2800,-

2700,- 1800,-

2700,-

2000,- 2700,-

1900,- 2700,-

ADAPTERY DO DOPASOWANIA RÓŻNYCH GWINTÓW BECZEK, KRANÓW, KANISTRÓW ITP.

I = gwint wewnętrzny
U = gwint zewnętrzny

Hej, nazywam się Agnieszka. 
Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 

zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 

7.6. Zabudowane wanny wychwytowe
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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8 8.3. Otwieracze i klucze do beczek

KRAN DO BECZKI DF102

Z mosiądzu do cieczy niepowodujących korozji, samozamy-

kające się, gwint 3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowa-

na ochrona przed płomieniami. 

NR ARTYKUŁU: DF102

KRAN ZATYKAJĄCY

gwint 3/4”,otwór 20 mm

NR ARTYKUŁU: 410-342000

KRAN DO BECZKI DF103

Ze stali nierdzewnej do m.in. reagujących cieczy. Gwint 

3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowana ochrona przed 

płomieniami. Możliwość ustawienia pozycji wylewania.

NR ARTYKUŁU: DF103

KRAN ZATYKAJĄCY

gwint 3/4”,otwór 20 mm

NR ARTYKUŁU: 410-342001

KRAN DO BECZKI DF100A

Z mosiądzu, do precyzyjnego dozowania, samozamykające 

się, gwint 3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowana 

ochrona przed płomieniami.

NR ARTYKUŁU: DF100A

ODPOWIETRZNIK Z MOSIĄDZU  
DV105
Do wyrównania ciśnienia przy odpompowaniu itp. 2” gwint. 

Wentyl otwiera się przy0,35 bar

NR ARTYKUŁU: DV105

KRAN ZATYKAJĄCY BOCHNIA

DIN 40, Bochnia, otwór 20 mma

NR ARTYKUŁU: 299-400600

KRAN DO BECZKI 1022

Z PE odpornego na chemikalia, gwint 3/4”

NR ARTYKUŁU: 1022

KRAN DO BECZKI DF104

Z mosiądzu do m.in. wolno płynących cieczy. Samozamykający 

się, 2” gwint.

NR ARTYKUŁU: DF104

KRAN DO BECZKI 1023

Z PE odpornego na chemikalia, 2” gwint.

NR ARTYKUŁU: 1023

KRAN DO BECZKI 1024

Kran do beczki z 2” gwintem z PE do wolno płynących i reagu-

jących cieczy. Wybierz pompę do napełniania.

NR ARTYKUŁU: 1024

2100,-

41300,-

21000,-

1900,-

1900,-

12600,-

34200,-

4100,-

10400,-

1800,-

9400,-

8.2. Krany oraz kurki do beczek

KRANY ORAZ KURKI DO BECZEK - WYSOKA JAKOŚĆ, KORZYSTNE CENOWO

Hej, nazywam się Agnieszka. 
Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 

zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 
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88.3. Otwieracze i klucze do beczek

OTWIERACZE / KLUCZE DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI BECZEK

Wysokiej jakości otwieracze pasują do większości beczek. Klucze są dopasowane do prostego i bezpiecznego otwierania.  
Otwieracze tną szybko i efektywnie, są dostarczane z nożem. Noże zapasowe dostępne osobno.

NIEISKRZĄCY KLUCZ DO BECZEK

BEZPIECZNIEJSZA ALTERNATYWA
Z brązu, do bezpiecznego użytku.

NR ARTYKUŁU: DW100

KLUCZ DO BECZEK UNIVERSAL

PASUJE DO WSZYSTKICH ZWYKŁYCH ZAMKÓW SZPUNTOWYCH
Z wygiętego żelaza. Łatwy do użycia dzięki długim dźwigniom.

NR ARTYKUŁU: DW300

OTWIERACZ DO BECZEK FN

OPTYMALNE DZIAŁANIE DŹWIGNI DZIĘKI DŁUGIEJ RĄCZCE
Ze stali, wraz z nożem.

NR ARTYKUŁU: 440013

NÓŻ ZAPASOWY: 440014

OTWIERACZ DO BECZEK DDH-1

MOCNY OTWIERACZ DO BECZEK DO TWARDYCH MATERIAŁÓW
Solidny otwieracz do beczek, ułatwia pracę.

NR ARTYKUŁU: 272303

NÓŻ ZAPASOWY: 272304

OTWIERACZ DO BECZEK IKA

DUŻA ILOŚĆ SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY !
Najwyższej jakości. Tnie, nie pozostawiając ostrych kantów.

NR ARTYKUŁU: 272018

NÓŻ ZAPASOWY: 272012

OTWIERACZ DO BECZEK IKA – GN

W 100% NIEISKRZĄCY
Z brązu. Łatwy do użycia dzięki długim dźwigniom.

NR ARTYKUŁU: 272301

NÓŻ ZAPASOWY: 272302

10700,- 10200,-

34200,-

37200,- 27900,-

1 88000,-

nr artykułu: DW300

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

8.2. Krany oraz kurki do beczek
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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8 8.3. Pompy do beczek8.4. Pompy do beczek

POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

POMPA TELESKOPOWA
DO CIECZY PETROCHEMICZNYCH
Wyprodukowana z giętego aluminium. 
Wentyle i pozostałe części z plastiku (PA). Długość węża 1,5 m.

NR ARTYKUŁU: 5627-1

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE WRAZ Z KRANEM 3/4”
DO BECZEK 200 LITROWYCH LEŻĄCYCH
Rurka wskazuje poziom cieczy w beczce.

NR ARTYKUŁU: 8533

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE
DO BECZEK 200 LITROWYCH STOJĄCYCH
Do montażu na otworach 3/4”. 
Poziom cieczy łatwy do odczytu na mierniku.

NR ARTYKUŁU: IBK81-4420

POMPA TELESKOPOWA
Z ALUMINIUM
Wyposażona w regulowaną rurę teleskopową, by pompować z kanistrów / beczek 60-220 L. Pompowana ilość: 0,35L / na naciśnięcie.

NR ARTYKUŁU: JW-490

POMPA DŹWIGNIOWA
NASZ DOBRZE SPRZEDAJĄCY SIĘ PRODUKT !
Wyprodukowany z polipropylenu. Uniwersalne zastosowanie. Do wszystkich rozmiarów beczek. Pompowana ilość: ok. 0,25L / na naciśnięcie

NR ARTYKUŁU: 5613-1

10500,-

15300,-

1 05000,-

56600,-

28400,-

POMPA MEMBRANOWA
DO POMPOWANIA MNIEJSZYCH ILOŚCI CIECZY Z BECZKI DO MAŁYCH POJEMNIKÓW
Wyprodukowana z odpornego na chemikalia polietylenu. Adapter z gwintem 2”. Pompa membranowa z PE. Pompowana ilość: ok. 0,2 L / na  
naciśnięcie.

NR ARTYKUŁU: 304

3700,-

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET
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88.3. Pompy do beczek

POMPA ROTACYJNA
Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z ALUMINIUM
Z ocynkowaną rurką i zestawem z 3 części. Do olejów maszynowych, benzyny itp. (idealna do cieczy o małej gęstości, od SAE 30). Pompowana 
ilość: ok. 1 L / obrót.

NR ARTYKUŁU: JW-215

POMPA ROTACYJNA
Z KORBKĄ RĘCZNĄ I LEJKIEM
Dźwignia i lejkowata powierzchnia. Wygięte żelazo z rurką stalową. Do olejów maszynowych, cieczy niepowodujących korozji itp. Pompowana 
ilość: ok. 0,27 L / obrót.

NR ARTYKUŁU: JW-214/479

POMPA ROTACYJNA
Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z ŻELAZA I Z RURKĄ STALOWĄ
Do olejów maszynowych, cieczy niepowodujących korozji itp. Pompowana ilość: ok. 0,27 L / obrót (wyłącznie lejek art. nr JW-497).

NR ARTYKUŁU: JW-214

POMPA ROTACYJNA
Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z PLASTIKU
Z zestawem rurek z plastiku. Do olejów, środków czyszczących, łagodnych kwasów, nietrwałych chemikaliów. Pompowana ilość: ok. 0,27 L / 
obrót.

NR ARTYKUŁU: JW-216

57400,-

23500,-

14600,-

22500,-

POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

ELEKTRYCZNA POMPA DO BECZEK DO OLEJÓW SILNIKOWYCH, HYDRAULICZNYCH ORAZ SMARÓW

Korzystna cenowo pompa elektryczna z maksymalną pojemnością 40 L / min. Silnik testowany w VDE, z ochroną przed przegrzaniem. 
Silnik 230V. Dostępny z automatyczną rączką pistoletową, która zamyka się automatycznie, gdy pojemnik jest pełny. 
UWAGA: pompy nie należy stosować do środków chroniących przed zamarzaniem ! Gwint: 64 x 4 x 2”, rurka: 1600 mm z filtrem.

1 868 pln
nr artykułu: 5780-0040

2 063 pln
nr artykułu: 5780-20

MIERNIK DO POMPY ELEKTRYCZNEJ:

- licznik dostępny jako dodatek
- dostarczany nieskalibrowany

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70
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ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
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infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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POMPA ROTACYJNA
DO ALKOHOLU, ZASAD, KWASÓW, WĘGLOWODORÓW, AD BLUE
Rura ze stali nierdzewnej, z trzech części do pojemników 60, 110, 208 litrów. Długość: 1016 mm, max lepkość: 2000 SSU.

NR ARTYKUŁU: JW-218

POMPA TELESKOPOWA
ZASTOSOWANIE DO OLEJÓW NAPĘDOWYCH, MASZYNOWYCH, OPAŁOWYCH ORAZ NAFTY
Wykorzystywana z przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie.

NR ARTYKUŁU: JW-495

POMPA TELESKOPOWA
STOSOWANA DO ALKOHOLI, BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO
Materiał: polipropylen oraz stal. Pompuje: 4 litry / 10 uderzeń.

NR ARTYKUŁU: JW-P490

POMPA RĘCZNA
ZASTOSOWANIE: AD BLUE, ALKOHOL, OLEJ NAPĘDOWY, KWASY, ZASADY
Nie nadaje się do octu, etylenu i etanolu.

NR ARTYKUŁU: JW-R490ST

49000,-

18000,-

8100,-

24400,-

POMPY DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

POMPA RĘCZNA
DO BARDZO SILNYCH KWASÓW ORAZ AD BLUE
Nie nadaje się do octu, etylenu i etanolu.

NR ARTYKUŁU: JW-R490ST

69800,-

DO BARDZO SILNYCH KWASÓW

8.3. Pompy do beczek
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

88.3. Pompy do beczek

ELEKTRYCZNA POMPA DO BECZEK M.IN.: DO KWASÓW I ZASAD

wydajność max.:  120 dm3/min
temperatura max.: 100 °C
lepkość max.:    1200 cP

Elementy pompy:

- rura ssąca: stal kwasoodporna (SS 316), (d = 42 mm)
- wał: stal kwasoodporna (SS 316)
- rotor: polifluorek winylidenu (PVDF)
- uszczelnienie: viton (FPM / FKM)
- wylewka:  stal kwasoodporna (SS 316), (dz = 19/25/32 mm)

MEDIUM
DUŻA ODPORNOŚĆ
(użycie dozwolone)

Kwasy i zasady tak

Stężone kwasy i zasady nie

Płyny korozyjne tak

Środki ochrony roślin tak

Antyfryzy tak

Ad Blue tak

Benzyna tak

Nafta tak

Oleje napędowe i opałowe tak

Alkohole tak

Glikole tak

Rozpuszczalniki tak

Farby, lakiery nie

Detergenty tak

Chłodziwo tak

Oleje silnikowe i maszynowe tak

Woda tak

Elementy pompy:

- silnik elektryczny jednofazowy: 0,5 kW, 230V
- lepkość Max :  1 000 cP
- obroty Max: 20 000 rpm
- zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
- regulator obrotów: tak
- obudowa z niepalnego materiału.
- przewód zasilający: 5 m
- stopień ochrony IP 44
- waga: 3 kg

nr artykułu: IKA-P01 nr artykułu: IKA-P02

Licznik przepływu PN-LP-100

- przepływ: 100 l/min.
- ciśnienie pracy:  10 bar.
- przyłącza: Gz 1”
- możliwość obracania wyświetlacza względem osi.

nr artykułu: IKA-P04

Pistolet nalewczy

Pistolet do oleju napędowego, oleju opałowego i płynów 
nieagresywnych.

- przepływ:  100 l/min.
- przyłącze: Gw 1”
- króciec na wąż:  19 mm lub 25 mm

nr artykułu: IKA-P03

Pomagamy w dokonaniu właściwego doboru urządzeń, 
udzielając fachowej i rzetelnej konsultacji.

Na Państwa życzenie dostosowujemy i wyposażamy 
swoje wyroby do konkretnych wymagań!

8.3. Pompy do beczek
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8 8.5. Lejki / zlewarki

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie 
temperatury z wyjmowanym filtrem 
z mosiądzu. Przeznaczony do ropy naftowej, 
benzyny, produktów ropopochodnych i wielu 
substancji chemicznych.

Lejek z polipropylenu z kątowym 
wyprowadzeniem i wyjmowanym mosiężnym  
filtrem.

Lejek z polipropylenu, odpornego na niskie 
temperatury, z elastyczną wymienną rurką 
przedłużającą. Lejek odporny na olej, benzynę, 
ropę naftową i wiele substancji chemicznych.

nr artykułu wymiary cena

GETR-160S Ø 160 mm 20,-

nr artykułu wymiary cena

GETR-160FS Ø 160 mm 19,-

nr artykułu wymiary cena

GETR-160-vFS Ø 160 mm 25,-

Lejek z polipropylenu z kątowym wyprowadze-
niem i wyjmowanym mosiężnym filtrem.

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie tem-
peratury. Lekki, przeznaczony do oleju, benzy-
ny, ropy naftowej i innych chemikaliów. Lejek 
posiada nakrętki na wlocie i wylocie.

Lejek z polipropylenu odpornego na niskie tem-
peratury. Lekki, przeznaczony do oleju, ben-
zyny, ropy naftowej i innych chemikaliów. 
Lejek posiada nakrętki na wlocie i wylocie.

nr artykułu wymiary cena

GETR-200S Ø 200 mm 23,-

GETR-250S Ø 250 mm 30,-

nr artykułu wymiary cena

GETR-75L Ø 70 mm 13,-

GETR-110FSL Ø 110 mm 23,-

nr artykułu wymiary cena

GETR-110L Ø 110 mm 22,-

GETR-110FL Ø 110 mm 23,-

W różnych rozmiarach. Lejek z polipropylenu 
odpornego na niskie temperatury z elastyczną  
wymienną rurką przedłużającą i mosiężnym 
filtrem. Formowany uchwyt. Lejki są odpor-
ne na  olej, benzynę, ropę naftową i wiele 
chemikaliów.

Lejek z tworzywa z wężem z ocynkowanej 
stali. Przeznaczony do pojemników metalo-
wych, odporny na większość chemikaliów.

Wlewka z twardego polipropylenu z filtrem.
Przeznaczona do oleju, benzyny, ropy naf-
towej i różnych substancji chemicznych. 
Odporna na niskie temperatury.

nr artykułu wymiary cena

GE6500 Ø 100 mm 33,-

GE6520 Ø 190 mm 48,-

GE6540 Ø 230 mm 73,-

nr artykułu wymiary cena

GE1180 300 x 200 x 300 mm 8,-

nr artykułu wymiary cena

11089 Ø 25 x 356 mm 105,-



81

OSPRZĘT DO BECZEK
w

w
w

.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net
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88.5. Lejki / zlewarki

Lejek ocynkowany do beczek. Przeznaczony do 
odpadów zaolejonych, wyposażony w pokrywę 
co zapobiega po zakończeniu przelewania pły-
nów ulatnianiu się nieprzyjemnych zapachów.

Lejek wyposażony w sitko. Przeznaczony do 
większości płynów. Sitko można dokupić po jego 
zużyciu: GE1172

nr artykułu wymiary cena

229 Ø 300 x 205 mm 320,-

nr artykułu wymiary cena

GE2344 Ø 200 mm 146,-

GE1172 - 6,-

LEJKI DO BECZEK - PROSTY I EFEKTYWNY SPOSÓB, BY UTRZYMAĆ GÓRĘ BECZKI W CZYSTOŚCI

Lejek pasujący do wszystkich beczek 110 i 200 litrowych. Konstrukcja lejka pozwala na wygodne i bezpieczne przelewanie płynów z małych 
pojemników do 200 L beczek.  Puszki z farbą malarską, wiadra i inne pojemniki można postawić na lejku i bezpiecznie opróżnić, wtedy wszystkie 
rozlane ciecze spływają bezpiecznie do beczki. 

nr artykułu nazwa wymiary cena

3200-BK lejek Ø 610 x 70 mm 343,-

28680 lejek z PE Ø 533 x 83 mm 223,-

28681 lejek do cieczy palnych Ø 533 x 83 mm 661,-

28682 pokrywa do 28680 Ø 482 x 32 mm 218,-

3004-YE lejek do beczek 200 litrów Ø 600 x 140 mm 263,-

3004-YE-SF lejek do beczek 200 litrów z ochroną przed płomieniami Ø 600 x 140 mm 2 303,-

3040-YE pokrywa do 3040-YE-SF Ø 600 x 140 mm 321,-

nr artykułu: 3200-BK

28680

28682

28681

3004-YE-SF

3040-YE

3004-YE

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

8.5. Lejki / zlewarki
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8 8.5. Lejki / zlewarki

Zbiornik na zużyty olej. Wykonany z PE. Może 
być stosowany do mycia części silnika i tym  
podobne. Pojemność zlewarki: 7 litrów.

Nowoczesna zlewarka oleju w postaci 
zamykanego kanistra. Zakręcane wieko umoż-
liwia  magazynowanie i przewożenie substancji 
ciekłych. 

nr artykułu wymiary cena

GE24110 Ø 400 mm 26,-

nr artykułu wymiary cena

GE24115 410 x 140 x 460 mm 107,-

Naczynie do przelewania z dozownikiem 
i solidnym uchwytem. Naczynieodporne na 
olej, benzynę, chemikalia, w tym kwasy.

Pojemnik zlewowy z nakrętką. Zamontowane 
koła pozwalają na proste manewrowanie. Do-
datkowy korek do odpowietrzania -  szybkie 
napełnianie. Podczas napełniania żółty korek 
można umieścić po drugiej stronie. Korek zlewo-
wy 3,2 cm umożliwiający szybkie opróżnianie. 
Pojemność 44 litry.

Zlewarka wykonana z odpornego na 
działanie chemikaliów polietylenu. Pojem-
ność 17 litrów.

nr artykułu wymiary cena

7908 92 x 60 x 25 cm 688,-

nr artykułu wymiary cena

GETAL Ø 470 mm 83,-

nr artykułu wymiary cena

A-TR45L 885 x 495 x 188 mm 290,-

nr artykułu: A-TR45L
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88.6. Wózki do beczek

WÓZKI DO BECZEK

Duży wybór wózków. Do bezpiecznego transportu beczek 200 - litrowych. Wózki oznaczone * do 200 litrowych beczek plastikowych. Wózki 
oznaczone ** można używać jako podstawkę pod beczkę. Wózek oznaczony *** można używać w obu w/w przypadkach.

nr artykułu wymiary nośność kółka kółka dodatkowe

240003 463 x 603 x 1550 mm 453 kg masywne, Ø 250 mm nie

240005** 500 x 610 x 1435 mm 453 kg masywne, Ø 250 mm tak

240081* 597 x 597 x 1511 mm 453 kg masywne, Ø 250 mm nie

240083*** 622 x 603 x 1473 mm 453 kg masywne, Ø 250 mm tak

Stabilne wózki do beczek z mocnych rur stalowych. Malowane proszkowo RAL 5015. Dostępne z oponami lub kółkami gumowymi.  
Transportują do 400 kg. Z wózkiem FK 1026 postawisz beczki na palecie, maksymalna wysokość 250 mm. * do plastikowych beczek. 

1 912 pln
nr artykułu: 240003

1 799 pln
nr artykułu: 240083***

2 200 pln
nr artykułu: 240081*

1 605 pln
nr artykułu: 240005**

1 848 pln
nr artykułu: IBK696305 1 487 pln

nr artykułu: IBK696302

1 888 pln
nr artykułu: IBK696306*

688 pln
nr artykułu: 302

nr artykułu wymiary nośność kółka cena

IBK696302 660 x 1600 mm 400 kg masywne, Ø 250 mm 1 487,-

IBK696303 660 x 1600 mm 400 kg opony z powietrzem Ø 260 mm 1 728,-

IBK696304 660 x 1600 mm 400 kg masywne, Ø 250 mm 1 768,-

IBK696305 660 x 1600 mm 400 kg opony z powietrzem Ø 260 mm 1 848,-

IBK696306 660 x 1600 mm 400 kg opony z powietrzem  Ø 400 mm 1 888,-

IBK696307 660 x 1600 mm 400 kg masywne, Ø 250 mm 2 323,-

302 600 x 1460 mm 230 kg masywne, Ø 250 mm 688,-

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

8.5. Lejki / zlewarki



84

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

OS
PR

ZĘ
T 

DO
 B

EC
ZE

K

8 8.6. Wózki do beczek

MOBILNA OBSŁUGA BECZEK

Mobilne urządzenia do transportu beczek. Uformowane w taki sposób, by nie dopuszczać do niekontrolowanych wycieków cieczy podczas 
transportu. 

PLASTIKOWE WÓZKI DO BECZEK ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ ORAZ DOZOWANIE

3 730 pln
nr artykułu: 28664 2 958 pln

nr artykułu: 5300-YE

nr artykułu wymiary wymiary objętość waga

5300-YE plastikowy wózek na beczki 1750 x 820 x 670 mm 303 litry 44 kg

5310-YE plastikowy wózek na beczki z kółkami gumowymi 1830 x 810 x 690 mm 303 litry 46 kg

28664 plastikowy wózek na beczki 813 x 1829 x 660 mm 250 litrów 57 kg

nr artykułu wymiary max objętość waga

5200-YE 1690 x 740 x 1120 mm 216 litrów 95 kg

4 076  pln
nr artykułu: 5200-YE
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88.7. Mobilne stojaki do beczek

STOJAKI DO BECZEK DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU 

nr artykułu nazwa wymiar uwagi waga materiał

240040 mobilny stojak do beczki 610 x 610 x 160 mm z rączką i zatyczką 21 kg stal

5205-YE spill scooter Ø 880 x 230 mm pojemność 40 litrów 10 kg PE

5206-BK rączka do spill scooter 930 x 25 mm - 2 kg stal

IBK696300 mobilny stojak do beczki Ø 610 mm szczelne dno 20 kg ocynkowany

nr artykułu wymiar uwagi waga

240043 Ø 629 x 151 mm 9,1 kg aluminium

240033 Ø 629 x 150 mm 10 kg stal

IBK696301 Ø 610 mm 15 kg ocynkowany

240044 Ø 629 x 151 mm 7 kg aluminium

1 246 pln
nr artykułu: IBK696300

959 pln
nr artykułu: 5205-YE

961 pln
nr artykułu: 240040

877 pln
nr artykułu: 240044

1 807 pln
nr artykułu: 240043

479 pln
nr artykułu: 240033

787 pln
nr artykułu: IBK696301

8.6. Wózki do beczek
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8 8.8. Podnośniki do beczek

PODNOŚNIKI DO BECZEK LEŻĄCYCH

Praktyczny podnośnik do bezpiecznej obsługi beczek leżących. Podnośniki oznakowane * można stosować też do plastikowych 200 
litrowych beczek.

204 pln
nr artykułu: IBK240179

1 568 pln
nr artykułu: IBK696314

663 pln
nr artykułu: IBK301

nr artykułu max obciążenie

IBK301 250 kg

IBK240179* 370 kg

IBK696314 360 kg

PODNOŚNIKI DO BECZEK STOJĄCYCH

PODNOSI DO 1100 KG

2 533 pln
nr artykułu: IBK696315

1 447 pln
nr artykułu: IBK696313

PODNOSI DO 250 KG

645 pln
nr artykułu: IBK300

nr artykułu max obciążenie

IBK300 250 kg

IBK696313 400 kg

IBK696315 500 kg

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

PODNOSI DO 500 KG
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88.9. Pojemniki zabezpieczające beczki

POLY OVERPACK NAJLEPSZA OCHRONA NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW

Produkt wyprodukowany w całości z polietylenu, można stosować go do reagujących chemikaliów. Zatwierdzone do użytku w 
temperaturze do -40 °C.

Formowana powierzchnia ułatwia uchwycenie i pod-
noszenie urządzenia do przeładunku towarów.

Żebrowana konstrukcja zapewnia dodatkową siłę.

100% chroni przed promieniowaniem UV - zapewnia 
ochronę dla wielu substancji chemicznych. Szczelny pojemnik.

Podwójna warstwa pokrywy zapewnia dodatkowe 
wzmocnienie.

nr artykułu nazwa wymiar standard UN pojemność cena

1230-YE Poly Overpack 30 Ø 580 x 760 mm UN 1H2/X100/S 100 kg / 114 L 463,-

1220-YE Poly Overpack 20 Ø 580 x 460 mm UN 1H2/X75/S 75 kg / 76 L 363,-

1237-YE Poly Overpack 95 Ø 810 x 1050 mm UN 1H2/X295/S, UN 1H2T/Y295/S 295 kg / 361 L 1 152,-

1240-YE Poly Overpack 110 Ø 810 x 1140 mm UN 1H2/X295/S 295 kg / 399 L 1 205,-

1 152 pln
nr artykułu: 1237-YE

463 pln
nr artykułu: 1230-YE

363 pln
nr artykułu: 1220-YE

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

8.8. Podnośniki do beczek
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9 9.2. Pojemniki na odpady 9.1. Pojemniki na odpady biurowe

Pojemnik otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej 
pokrywy. To duża zaleta tych koszy, ponieważ nie jest 
wymagana wysoka przestrzeń nad pojemnikiem, aby móc 
w wygodny  posób z niego korzystać. Zawartość pojemnika  
jest też stale zamknięta, co zapobiega wydostawaniu się 
ewentualnych nieprzyjemnych zapachów.

nr artykułu pojemność cena

AL25 25 litrów 35,-

AL50 50 litrów 50,-

Pojemnik z możliwością piętrowania. Pokrywa otwierana podczas sztaplowania. Kosz wyposażony 
w uchwyt.

Jeden pojemnik do segregacji trójdzielny (całość). Wygodny pojemnik pod biurko.

Konstrukcja kosza posiada 3 oddzielne pojemniki, każdy wyposażony w poręczny  uchwyt, który 
jest niezbędny przy wyciąganiu pojemnika i opróżnianiu go.

nr artykułu pojemność ilość cena

OE07-7810F 35 litrów 3 szt. 245,-

C177858 40 litrów 3 szt. 149,-

CO86-45436 40 litrów 1 szt. 160,-

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO

NOWOŚĆ !

C086-45436OE07-7810F

C177858
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9

POJEM
NIKI NA ODPADY

9.2. Pojemniki na odpady 

Wykonane z mocnego PE, pojemniki do segregacji 
odpadów są odporne na uszkodzenia mechaniczne 
oraz warunki atmosferyczne. Konstrukcja pojemni-
ka, dzięki kółkom  oraz przymocowanemu z boku uchwy-
towi,  pozwala na  łatwe przemieszczanie. 

Mobilny kosz na odpady wykonany z polietylenu 
HD. Pojemniki można łatwo przenieść, opróżnić i utrzy-
mać w czystości. Sortowanie śmieci stanie się łatwiej-
sze, dzięki wysokiej gamie kolorów. Kolory: czerwony, 
żółty, brązowy, czarny, niebieski, zielony.

Pojemnik na odpad metalowy, ocynkowany, okrą-
gły, zamykany z klapą mocowaną na zawiasach, 
oraz chwytami u góry pojemnika i po bokach 
umożliwiającymi przenoszenie. 
Pojemność: 110 litrów.

150 pln
nr artykułu: AL2110

135 pln
nr artykułu: 120000-GY

130 pln
nr artykułu: C214125

nr artykułu pojemność cena

C214125 110 litrów 130,-

nr artykułu pojemność cena

120000-GY 120 litrów 135.-

240-GY 240 litrów 178,-

nr artykułu kołka cena

AL110 nie 120,-

AL2110 tak 150,-

DO PRZECHOWYWANIA 
SUBSTANCJI

ŁATWOPALNYCH

Pojemnik służy do przechowywania materiałów łatwopalnych, zanieczyszczo-
nych substancjami ropopochodnymi. Kosz posiada wodoszczelne dno. Wyposażony 
w uchwyt dla łatwiejszej manipulacji przy otwieraniu i zamykaniu pokrywy. Dodat-
kowym atutem są 2 rączki zamocowane po bokach pojemnika. Pojemnik możemy 
pomalować na dowolny kolor palety RAL.

nr artykułu pojemność

KR1 60 litrów

KR2 90 litrów

KR3 130 litrów

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

9.1. Pojemniki na odpady biurowe
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9 9.4. Pojemniki zabezpieczające oraz kontenery na świetlówki9.3. Pojemniki dwudzielne

na przykład: 

CZĘŚĆ NA SORBENT ZUŻYTY

na przykład: 

CZĘŚĆ NA SORBENT CZYSTY

MOBILNY POJEMNIK DWUDZIELNY Z RUCHOMĄ PODZIAŁKĄ

Pojemnik mobilny dwudzielny 120 litrów z ruchomą podziałką. Ciekawe i innowacyjne rozwiązanie. Możemy go zastosować 
na stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych i gdziekolwiek będzie on nam potrzebny.  
Przeznaczenie pojemnika może być rozmaite.

nr artykułu pojemność cena

PMP-120 120 litrów 310,-

PMP-240 240 litrów 350,-

NOWOŚĆ ! NOWOŚĆ ! NOWOŚĆ ! 

POJEMNIKI DOSTĘPNE W RÓŻNYCH KOLORACH:
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9

POJEM
NIKI NA ODPADY

9.4. Pojemniki zabezpieczające oraz kontenery na świetlówki

KONTENER NA ŚWIETLÓWKI

Metalowy box do przechowywania i transportu zużytych świetlówek. Wymiar 1600 x 500 x 800 mm. Na życzenie możemy wykonać 
w opcji ocynkowanej lub z otwieranymi drzwiami z kłódką. W wersji standardowej występuje  jest z uchylanym górnym wiekiem. 
Box z dopuszczeniem CE w całości wykonany ze spawanej stali 3 mm i pomalowany w wybranym kolorze palety RAL.

MOŻLIWOŚĆ WYKOWANIA POJEMNIKA Z KRATĄ

POJEMNIKI ZABEZPIECZAJĄCE ZE STALI GALWANIZOWANEJ

Solidne pojemniki na odpady palne, czyściwo suche i zaolejone, papier itp. 30 i 70 litrowe pojemniki wyposażone w pedał do łatwiejszego 
otwierania pokrywy.

nr artykułu dodatki

KR4 -

KR4-K kran spustowy oraz krata

nr artykułu nazwa wymiar pojemność cena

321401 POJEMNIK NA ODPADY 30 L, GALWANIZOWANY Z PEDAŁEM Ø 305 x 475 mm 8 kg 364,-

321411 POJEMNIK NA ODPADY 70 L, GALWANIZOWANY Z PEDAŁEM Ø 390 x 610 mm 12 kg 498,-

321419 POJEMNIK NA ODPADY 70 L, GALWANIZOWANY Ø 390 x 610 mm 12 kg 401,-

321458 POJEMNIK NA ODPADY 115 L, GALWANIZOWANY Ø 450 x 780 mm 15 kg 559,-

321467 POJEMNIK NA ODPADY 160 L, GALWANIZOWANY Ø 540 x 780 mm 18 kg 579,-

321423 DODATKOWE KOŁA DO 115 / 160 L - - 416,-

321425 DODATKOWE KOŁA DO 70 L - - 330,-

321423

321467

321411

321458

321401

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70
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9 9.5. Kontenery na opady

KONTENER NA ODPADY TYP BKM

Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy wózka widłowego. Łańcuch bezpieczeństwa w 
standardzie. Dodatki: pokrywa dwuczęściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe kółkami z 
poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem.  Odporny na wodę i oleje. 

Pomarańczowy RAL 2000

Czerwony RAL 3000

Niebieski RAL 5012

Zielony RAL 6011

Szary RAL 7005

TYP A B C

BKM 30-75 225 200 80

BKM 100 410 200 80

BKM 150-200 600 200 80

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

BKM30 1140 x 820 x 815 mm 1500 kg 115 kg 300 L 3 312,-

BKM50 1540 x 820 x 1045 mm 2500 kg 141 kg 500 L 4 668,-

BKM75 1760 x 820 x 1270 mm 3000 kg 187 kg 750 L 5 912,-

BKM100 1760 x 1060 x 1270 mm 3000 kg 210 kg 1000 L 7 162,-

BKM150 1760 x 1560 x 1270 mm 3000 kg 375 kg 1500 L 8 556,-

BKM200 1810 x 1560 x 1470 mm 3000 kg 405 kg 2000 L 10 255,-

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

KW250 1120 x 820 x 990 mm 300 kg 69 kg 250 L 1 963,-

KW400 1330 x 900 x 1090 mm 300 kg 84 kg 400 L 2 221,-

KW600 1400 x 1070 x 1220 mm 300 kg 128 kg 600 L 3 221,-

KW1000 1430 x 1340 x 1285 mm 300 kg 156 kg 1000 L 4 104,-

KW250-1000 - - 12 kg - 530,-

KONTENER NAJAZDOWY TYP KW
Opróżnianie w poziomie. Odporny na wodę i oleje. Dodatki: zamykane kieszenie wózkowe, pokrywa 
galwanizowana, dwuczęściowa, sito, żuraw.

TYP A B C

KW 250-1000 465 170 55

Dodatki:

zamykane kieszenie wózków

nr artykułu: KW250-1000

nr artykułu: KW250
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POJEM
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BOX SBS

Elastyczna konstrukcja dostępna w trzech różnych rozmiarach.  Możliwość składowania poziomego jeden na drugim.

9.5. Kontenery na opady

Pomarańczowy RAL 2000

Czerwony RAL 3000

Niebieski RAL 5012

Zielony RAL 6011

Szary RAL 7005

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

SBS500 600 x 1200 x 850 mm 500 kg 127 kg 500 L 2 307,-

SBS1000 1200 x 1200 x 850 mm 1000 kg 191 kg 1000 L 2 917,-

SBS2000 2400 x 1200 x 850 mm 2250 kg 273 kg 2000 L 4 567,-

SBSTR500 600 x 1200 x 314 mm - 33 kg - 1 391,-

SBSTR1000 1200 x 1200 x 314 mm - 40 kg - 1 602,-

SBSTR2000 2400 x 1200 x 314 mm - 54 kg - 2 733,-

nr artykułu: SBSTR500 nr artykułu: SBS500

KONTENER NA ODPADY TYP BK

Oryginalny z „mechanizmem rolek”. Automatyczne opróżnianie sterowane z siedzenia kie-
rowcy. Dodatki: zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma stałymi, z czego jedno z hamulcem. 
Galwanizowana dwuczęściowa pokrywa. Odporny na wodę i oleje. 

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

BK30 1150 x 850 x 945 mm 750 kg 163 kg 300 L 3 316,-

BK70 1430 x 1050 x 1070 mm 1000 kg 232 kg 700 L 5 623,-

BK90 1430 x 1250 x 1070 mm 1500 kg 253 kg 900 L 6 788,-

BK120 1430 x 1650 x 1070 mm 2500 kg 279 kg 1200 L 7 792,-

BK150 1430 x 1950 x 1070 mm 3000 kg 322 kg 1500 L 8 567,-

BK180 1430 x 2250 x 1070 mm 3000 kg 347 kg 1800 L 9 884,-

POJEM
NIKI NA ODPADY
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9 9.5. Kontenery na opady

KONTENER NA ODPADY TYP EXPO
Kontenery EXPO zamykają się automatycznie po opróżnieniu. Kółka dostępne jako dodatek. Łańcuch bezpieczeństwa 
w standardzie. 

9.5. Kontenery na opady

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

EXPO300 1260 x 770 x 835 mm 750 kg 120 kg 300 L 2 552,-

EXPO600 1260 x 1070 x 835 mm 1000 kg 140 kg 600 L 2 827,-

EXPO900 1260 x 1570 x 835 mm 1000 kg 173 kg 900 L 3 263,-

EXPO1200 1800 x 1070 x 1103 mm 1500 kg 205 kg 1200 L 3 795,-

EXPO1700 1800 x 1570 x 1103 mm 1500 kg 250 kg 1700 L 4 270,-

EXPO2100 1800 x 1870 x 1103 mm 1500 kg 280 kg 2100 L 6 445,-

TYP A B C

EXPO 300 300 200 80

EXPO 600 600 200 80

EXPO 900 600 200 80

EXPO 1200 600 200 80

EXPO 1700 600 200 80

EXPO 2100 600 200 80
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Pomarańczowy RAL 2000

Czerwony RAL 3000

Niebieski RAL 5012

Zielony RAL 6011

Szary RAL 7005

9.5. Kontenery na opady

KONTENER NA ODPADY TYP FB

Idealny do składowania i transportu odpadów. Stabilna konstrukcja stalowa. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. Zamyka się 
automatycznie po opróżnieniu podczas opuszczania kontenera. Dodatki: płyta dna z ochroną boczną ułatwiającą opróżnianie. Galwanizowana 
dwuczęściowa pokrywa, zestaw kółek z dwoma kółkami ruchomymi i dwoma kółkami stałymi z poliamidu, średnica 180 mm, 
jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje.

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

FB500 800 x 1200 x 860 mm 1000 kg 146 kg 500 L 4 074,-

FB750 800 x 1200 x 1160 mm 1000 kg 155 kg 750 L 4 389,-

FB1000 1000 x 1200 x 1160 mm 1250 kg 172 kg 1000 L 4 704,-

FB1500 1000 x 1800 x 1160 mm 1500 kg 230 kg 1500 L 5 331,-

FB2000 1000 x 1800 x 1460 mm 1500 kg 260 kg 2000 L 5 643,-

KONTENER NA ODPADY TYP BKB

Z otwieranym dnem i zamknięciem automatycznym. Wyprodukowane z 3 milimetrowej stali, płyta dna 4 mm.

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność cena

BKB500 1200 x 1040 x 721 mm 1000 kg 163 kg 500 L 3 623,-

BKB700 1200 x 1040 x 971 mm 1500 kg 183 kg 700 L 3 871,-

BKB1000 1200 x 1040 x 1271 mm 2000 kg 206 kg 1000 L 4 106,-

TYP A B C

BKB 500-1000 600 180 65
Dodatki:

zestaw kółek

TYP A B C

FB 500-1000 415 185 75

FB 1500-2000 615 185 75
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POJEMNIK NA PIASEK I SÓL

Pojemnik jest odporny na zniszczenia i działanie promieni UV. Wygodny w magazynowaniu, przystosowany do transportu za pomocą wózka 
widłowego. Specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia podniesienie klapy do pozycji pionowej. Może być wyposażony w  
estetyczny zamek systemowy.

9.6. Pojemniki na piasek i sól oraz pojemniki na plomby

nazwa nr artykułu wymiary cena

POJEMNIK 70 L PPM70 673 x 519 x 538 mm 140,-

POJEMNIK 70 L + ZAMKI PPM70Z 673 x 519 x 538 mm 155,-

POJEMNIK 150 L PPM150 865 x 669 x 690 mm 205,-

POJEMNIK 150 L + ZAMKI PPM150Z 865 x 669 x 690 mm 225,-

POJEMNIK 250 L PPM250 976 x 756 x 795 mm 395,-

POJEMNIK 2500 L + ZAMKI PPM250Z 976 x 756 x 795 mm 415,-

KOLORY:

POJEMNIK NA PLOMBY Z POKRYWĄ

Pojemnik przeznaczony do magazynowania i przechowywania wszelkiego rodzaju rzeczy. 
Pojemniki można sztaplować. Uchwyty po bokach umożliwiają łatwe przenoszenie. Pojemnik wzmoc-
niony na rogach, górnej i dolnej krawędzi. Materiał z jakiego został wykonany pojemnik jest odporny 
na kwasy. 

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
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nr artykułu pojemność cena

20LO 20 litrów 32,-

45LO 45 litrów 55,-

64LO 64 litrów 59,-
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9

POJEM
NIKI NA ODPADY

przeznaczony do przechowywania czystego i zużytego sorbentu, piasku, soli itp.

zastosowanie: stacje benzynowe oraz warsztaty samochodowe

pojemnik z etykietami: sorbent zużyty, sorbent czysty

kolorystyka dowolna

POJEMNIK DWUKOMOROWY:

9.7. Pojemniki dwukomorowe na sorbent oraz na zużyte akumulatory

POJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY, PIASEK I SÓL

Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmos-
feryczne i uszkodzenia mechaniczne. 

nr artykułu pojemność cena

PPI220 220 L 520,-

PPI260 260 L 600,-

PPI450 450 L 710,-

PPI750 750 L 980,-

POJEMNIK NA ZUŻYTE AKUMULATORY I BATERIE

Niewłaściwe postępowanie z niebezpiecznymi odpadami może spowodować duże ryzyko szkody dla człowieka i środowiska.Nie-
bezpieczne substancje znajdujące się nawet w małych ilościach, mogą spowodować duże szkody, gdy źle się  nimi obchodzi. Nasz pojemnik 
na zużyte akumulatory i baterie został wykonany z włókna szklanego i żywicy polietylenowej. Pojemnik posiada nóżki, więc można 
go transportować wózkiem paletowym. Wymiary: 60 x 60 x 70 mm (długość x szerokość x wymiary). Pojemność: 220 litrów.

975 pln
nr artykułu: p-a01

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

9.6. Pojemniki na piasek i sól oraz pojemniki na plomby



98

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

w
w

w
.ik

ap
ol

.n
et

IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

NI
EZ

BĘ
DN

Y 
AS

OT
YM

EN
T

10 10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

PROSTY USZCZELNIACZ STUDZIENKI

Uniknij problemów ze środowiskiem i wyciekami, dzięki uszczelnieniu studzienki. Uszczelnienie jest łatwe w obsłudze i zapobie-
ga przedostaniu się wycieków do wody pitnej.

1 242 pln
nr artykułu: 398-RUND

702 pln
nr artykułu: 398

BARIERY DO WYCIEKÓW

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. Można stosować ją wiele razy (mycie 
przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

1 198 pln
nr artykułu: 391

nr artykułu wymiary cena

391 3000 x 80 x 50 mm 1 198,-

390 3000 x 100 x 75 mm 2 011,-

nr artykułu wymiary cena

398-RUND ø 680 x 15 mm 1 242,-

398 660 x 480 x 20 mm 702,-

398-RUND-HT 410 mm 154,-

154 pln
nr artykułu: 398-RUND-HT

W pobliżu studzienek kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych, stacjach paliw, miejscach 
przeładunkowych i wszędzie tam, gdzie mogą dostać się do kanalizacji substancje ropopochodne powinny 

znajdować się zabezpieczenia, tak aby móc je w razie awarii natychmiast zastosować !
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10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

MATA USZCZELNIAJĄCA DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemi-
kaliami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów. Praktyczna torba na maty 
dostępna w 3 rozmiarach.

349 pln
nr artykułu: 396

1 181 pln
nr artykułu: 394-4500

265 pln
nr artykułu: 395

nr artykułu nazwa wymiar cena

395 OKRĄGŁA MATA 120 Ø 305 x 13 mm 265,-

395-2 OKRĄGŁA MATA 200 Ø 510 x 13 mm 440,-

396 CZWOROKĄTNA MATA 180 460 x 460 x 13 mm 349,-

396-2 CZWOROKĄTNA MATA 240 610 x 610 x 13 mm 631,-

397 CZWOROKĄTNA MATA 360 910 x 910 x 13 mm 1 270,-

397-2 CZWOROKĄTNA MATA 420 1070 x 1070 x 13 mm 1 712,-

397-3 CZWOROKĄTNA MATA 480 1220 x 1220 x 13 mm 2 450,-

ważne !   |   MATA ZABEZPIECZAJĄCA MOŻE BYĆ NA WYPOSAŻENIU ZESTAWU EKOLOGICZNEGO

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne

  ZESTAWY EKOLOGICZNE  [ więcej na stronie: 14-21 ]
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10 10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne i inne

ZATYCZKI SPUSTOWE

Zaślepki do szybkiego uszczelniania kanalizacji, rur lub uszkodzonych pojemników. Możliwość ponownego wykorzystania 
(spłukać - woda i mydło). Odporne na większość chemikaliów.

nr artykułu nazwa wymiar cena

UT2113 ZATYCZKA SPUSTOWA 2” Ø 51 mm 236,-

UT2114 ZATYCZKA SPUSTOWA 3” Ø 77 mm 299,-

UT2115 ZATYCZKA SPUSTOWA 4” Ø 102 mm 345,-

UT2116 ZATYCZKA SPUSTOWA PLUS
Ø 51 mm, Ø 77 mm och Ø 

102 mm + ETUI
974,-

UT2117 ZATYCZKA SPUSTOWA 6” Ø 153 mm 500,-

UT2118 ZATYCZKA SPUSTOWA 8” Ø 204 mm 719,-

UT2119 ZATYCZKA SPUSTOWA 10” Ø 254 mm 728,-

UT2121 ZATYCZKA SPUSTOWA 12” Ø 305 mm 874,-

974 pln
nr artykułu: UT216345 pln

nr artykułu: UT2115

299 pln
nr artykułu: UT2114

236 pln
nr artykułu: UT2113
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10.2. Odzież wodoodporna

CZAPKA WODOODPORNA 

Czapki całkowicie wodoodporne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem wilgotnym, 
częstymi opadami deszczu stosowane najczęściej przez leśników, wędkarzy, na poligonach,  ochroniarzy, służby drogowe, 
budowlane itp. Produkt wykonany z najwyższej jakości wełny merino, dzięki której doskonale oddycha i reguluje temperaturę ciała – chroniąc 
przed utratą ciepła w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniące od wiatru.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

RĘKAWICE WODOODPORNE

Rękawice wodoodporne i ognioodporne, dodatkowo odporne na przecięcia. Produkt bezszwowy, posiada trzy warstwy:  zewnętrzna daje 
wysoki poziom ochrony mechanicznej i ognioodporność, druga z wełny merynosów zapewnia doskonałe zachowanie wewnętrz-
nego spalania, ciepło i wydajność tamponującą.

SKARPETY WODOODPORNE 

Skarpetki całkowicie wodoodporne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem wilgotnym, częstymi opadami 
deszczu. Produkt wykonany z najwyższej jakości wełny merino,  dzięki, której bielizna doskonale oddycha i reguluje temperaturę 
ciała – chroniąc przed utratą ciepła w zimie. Produkty wodoszczelne i chroniące od wiatru. Guma ściągająca w kostkach dodatkowo 
dopasowuje skarpetkę do nogi. Skarpetki można prać w 400C.

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

ODZIEŻ WODOODPORNA
100 %

nr artykułu kolor dostępne rozmiary

KJ571 czarny S/M, L/XL, XXL

KJ575 żółty S/M, L/XL, XXL

KJ579 pomarańcz S/M, L/XL, XXL

nr artykułu kolor dostępne rozmiary

DG751 czarny S, M, L, XL

DG755 żółty S, M, L, XL

DG759 pomarańcz S, M, L, XL

DG752 oliwka S, M, L, XL

nr artykułu rodzaj dostępne rozmiary

DG751 podkolanówki S, M, L, XL

DG755 cienkie skarpety S, M, L, XL

DG759 cienkie krótkie skarpety S, M, L, XL

DG752 grube skarpety S, M, L, XL

- można prać w 40 0C

NOWOŚĆ !

10.1. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i inne i inne
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10 10.3. Odkurzacze przemysłowe10.3. Odkurzacze przemysłowe

ODKURZACZE PROFESJONALNE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

Odkurzacz Viper LSU 135 to mocny, profesjonalny odkurzacz 
przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odkurzacz występuje w 
wersji z 35 litrowym zbiornikiem  wykonanym ze stali nierdzewnej. 
Odkurzacz przemysłowy Viper LSU 135: łatwy do użycia i serwiso-
wania, optymalna siła ssąca, podwozie odporne na uszkodzenia, 
hak do zawieszenia kabla, do pracy na sucho i mokro.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 1869 l/min, moc maksymalna: 
1000 W, głośność: 74 dB(A), pojemność zbiornika: 35 l/max, zasi-
lanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 800 mm, ciężar: 
13 kg, długość przewodu: 7 m.

Odkurzacz Viper LSU 255 to mocny, profesjonalny odkurzacz 
dwuturbinowy przystosowany do pracy na sucho-mokro. Odku-
rzacz występuje w wersji z 55 litrowym zbiornikiem wykonanym ze 
stali nierdzewnej.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 2 x 2152 l/min, moc maksymal-
na: 2 x 1000 W, głośność: 78 dB(A), pojemność zbiornika: 55 l/
max, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 630 x 590 x 950 mm, 
ciężar: 24,5 kg, długość przewodu: 8 m.

nr artykułu: LSU135

nr artykułu: LSU255

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY I MOCNY

Kompaktowy, ergonomiczny i mocny odkurzacz Nilfisk - ALTO 40-01 PC INOX to 
odkurzacz dający użytkownikowi wysoką siłę ssania w każdym zastosowaniu. Jest małym, 
cichym i mobilnym urządzeniem czyszczącym, dającym użytkownikowi duże możliwości zbie-
rania różnego rodzaju  zabrudzenia  suchego oraz mokrego.
Specyfikacja: przepływ powietrza: 3700 l/min, podciśnienie: 250 mbar, moc maksymalna: 
1500 W, głośność: 59 dB(A), pojemność zbiornika: 37 l/max, wykonanie zbiornika na pył: stal 
nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymiary: 450 x 440 x 735 mm, ciężar: 13 kg, 
długość przewodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO40-01PC INOX

nr artykułu: LSU135
nr artykułu: LSU255
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ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY - GWARANCJA WSZECHSTRONNOŚCI 

Odkurzacz Nilfisk - ALTO ATTIX 30-01 PC to niezwykle silny kompaktowy odkurzacz, bardzo dobrze sprawdzający się przy pracy 
w ruchu. Ponadto wersja ATTIX 30-01 PC wyposażona została w system czyszczenia filtra Push&Clean.

nr artykułu: ALTO ATTIX 30-01PC

Specyfikacja: przepływ powietrza: 3700 l/min, podciśnienie: 250 mbar, moc 
maksymalna: 1500 W, głośność: 59 dB(A), pojemność zbiornika: 37 l/max, wyko-
nanie zbiornika na pył: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 450 x 440 x 735 mm, ciężar: 13 kg, długość przewodu: 7,5 m.

• SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA PUSH&CLEAN

• KOMPAKTOWY, ERGONOMICZNY I MOCNY

• FILTR PET, KTÓRY MOŻNA MYĆ

• SILENTPOWER, WYSOKA MOC, CICHA PRACA

• PRAKTYCZNE UCHWYTY I PÓŁKA NA AKCESORIA

• SYSTEM MULTIFIT - GWARANCJA WSZECHSTRONNOŚCI

• REGULACJA OBROTÓW 

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA SUCHO I MOKRO 

Niezrównana siła odkurzacza na sucho-mokro Nilfisk - ALTO ATTIX 751-11 stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających osób, przy 
bardzo cichej pracy urządzenia. Przechylny zbiornik ze stali nierdzewnej, wysoka siła ssąca to jego główne zalety.

Specyfikacja: przepływ powietrza: 3600 l/min, podciśnienie: 230 mbar, moc 
maksymalna: 1500 W, głośność: 57 dB(A), pojemność zbiornika: 70 l/max, wyko-
nanie zbiornika na pył: stal nierdzewna, zasilanie: 230/1/50-60 V/~/Hz, wymia-
ry: 605 x 580 x 970 mm, ciężar: 25 kg, długość przewodu: 7,5 m.

nr artykułu: ALTO ATTIX 751-11

10.3. Odkurzacze przemysłowe

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

10.3. Odkurzacze przemysłowe
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URZĄDZENIE DO OPRÓŻNIANIA MASZYN

Opróżnia szybko pojemniki i maszyny z cieczy również tych zanieczyszczonych. Przykład zastosowania: woda z olejami, emulsje, ciecze 
chłodzące i smary, glikol, substancje ropopochodne i inne. Urządzenie jest proste w użytkowaniu i nie potrzebuje dodatkowej obsługi.  
Rekomendowane ciśnienie 3-7 barów. Do czyszczenia używać środka nie agresywnego dla plastiku i metalu. Ostrzeżenie: nie używać w 
środowisku EX lub do łatwopalnych cieczy. Beczka nie jest wliczona w cenę. 

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem

pokrywa, z szybkim podłączeniem, z 38 mm otworem na wąż

pokrywa 90° zakrzywiony kurek, z 1,5 gwintu zewnętrznego

powłoka UG2 IG1,5

wąż próżniowy 2 m / 38 mm

nasadka do węża

nasadka ręczna

lanca ssąca z plastiku - 2 szt.

W komplecie urządzenia 1 647 pln
nr artykułu: 20100-SE

dopływ powietrza: 5 bar 6 bar 7 bar
zużycie powietrza: 13 Nm3/h 13 Nm3/h 13 Nm3/h
podciśnienie: 3100 mm VP 3600 mm VP 3900 mm VP

 CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
        68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z AGNIESZKĄ:  
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10.4. Maty / wykładziny robocze

SAFETY STANCE - MATA BEZPIECZEŃSTWA

Mata bezpieczeństwa jest wykonana z mieszanki gumy nitrylowej odpornej na tłuszcz, oleje i chemikalia. Posiada widoczne  
zabezpieczenia krawędzi w postaci pomarańczowej gumy nitrylowej. Szczególnie dobrze nadaje się do pracy w przemyśle ciężkim w obszarach 
mokrych i suchych. Górna warstwa maty posiada specjalne zabeczpieczenie, które chroni przed poślizgiem według DIN 51130 i spełnia wymogi 
OSHA 1910-144. Całkowieta grubość 22 mm.

nr artykułu wymiary waga

549 S 2640 OB 66 x 100,2 cm 8,8 kg

549 S 3864 OB 97 x 163 cm 21 kg

549 S 3124 OB 97 x 315 cm 37,2 kg

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

10.3. Odkurzacze przemysłowe
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DIAMOND FLEX LOK DO WILGOTNYCH I SUCHYCH ŚRODOWISK

Mata stosowana w miejscach pracy z najlepszą powłoką przeciw zmęczeniu, dzięki płytom o grubości 25 mm. Płyty można łączyć 
do żądanej wielkości i formy. Wyjątkowo wytrzymała na większość chemikaliów, olei i tłuszczy. Wyprodukowana z PVC. 

10.4. Maty / wykładziny robocze

nr artykułu nazwa wymiary waga kolor

620S1212BL DIAMOND FLEX LOK 30,48 x 30,48 cm 0,9 kg czarny

620M0612YL listwa kantowa, HANE 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620F0612YL listwa kantowa, HONA 15,24 x 30,48 cm 0,4 kg żółty

620K0066YL listwa narożna 15,24 x 15,24 cm 0,2 kg żółty

44 pln
nr artykułu: 620S1212BL

32 pln
nr artykułu: 620F0612YL

18 pln
nr artykułu: 620M0612YL

32 pln
nr artykułu: 620M0612YL
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nr artykułu nr artykułu wymiary waga kolor

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S2432OB 600 x 800 mm 6,1 kg 82,-

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S3248OB 800 x 1200 mm 12,2 kg 166,-

MATA WEJŚCIOWA OCT-O-MAT 564S3959OB 1000 x 1500 mm 20 kg 259,-

MATA WEJŚCIOWA GUZLLER 166S0035CH 900 x 1500 mm 6 kg 318,-

MATA WEJŚCIOWA GUZLLER 166S0046CH 1200 x 1800 mm 8 kg 383,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0324BL 600 x 1830 mm - 1 217,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0336BL 910 x 1830 mm - 1 739,-

WYKŁADZINA ROBOCZA AIRUG 410R0348BL 1220 x 1830 mm - 2 320,-

WYKŁADZINY ROBOCZE ECO STANCE 580S0035BL 870 x 1570 mm 10 kg 613,-

MATA ANTYPOŚLIZGOWA - BUBBLE SOF-TRED 417C0036BY 910 mm x mb 3,5 kg 247,-

Skonstruowana z mikrocząsteczkowego 
winylu składającego się z milionów komórek 
powietrznych, które zwiększają komfort 
pracy. Gruba na 9,4 mm platforma robocza 
tworzy ergonomiczne korzyści. Odporna na 
poślizgi R10 według DIN51130 i zasady BG, 
BGR181. Wyżłobiony wzór wzmacnia ochronę 
przed poślizgiem.

Wyprodukowana w 100% z gumy nitrylowej, 
odpornej na chemikalia, smary, oleje i różne 
tłuszcze.  Dzięki tej macie będziecie mieć 
zarówno komfortowe jak i bezpieczne od poślizgów 
środowisko pracy.

Nowy materiał 12,7 mm daje wyższy 
komfort pracy. Powłoka ochronna wyłącznie z 
Dyna-Shield™ przedłuża wytrzymałość o 50%. 
Żółte kanty wzdłuż stron do wyboru spełniają 
kod OSHA 1910-144. Wszystkie 4 strony są  
zakończone, by zminimalizować ryzyko poślizgu. 

Wytrzymała mata gumowa 
zbierająca błoto, brud i żwir z 
butów. Wypukłości pod spodem 
umożliwiają osuszanie, które 
pozwala na pozostawienie 
powierzchni czystej i suchej. 
Odporna na ekstremalne warunki 
pogodowe i natężony ruch 
pieszych. Ciężar gwarantuje, 
że mata leży w miejscu bez 
przesuwania się. 

Mata wejściowa odporna na 
poślizgi i ciężkie warunki. 
Włókno (800 gram/m2) DECALON  
(PP włókno) daje wspaniałe 
możliwości oczyszczania i 
pochłaniania. Waga: 4,3 kg/m2. 
Mocne listwy kantowe przedłużają 
jej wytrzymałość. Strona spodnia 
z gumy odpornej na poślizgi. 

613 pln
nr artykułu: 580S0035BL

1 217 pln
nr artykułu: 410R0324BL

247 pln
nr artykułu: 417C0036BY

318 pln
nr artykułu: 166S0035CH

82 pln
nr artykułu: 564S2432OB

10.4. Maty / wykładziny robocze

ŚRODOWISKO MOKRE MATY WEJŚCIOWE

ŚRODOWISKO SUCHE ŚRODOWISKO SUCHE MATA Z WKŁADEM SORPCYJNYM

!! ZWIĘKSZA KOMFORT PRACY
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OGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-90ºC

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE BECZEK W ZAKRESIE 0-200ºC

Elektryczne ogrzewacze do beczek o różnej pojemności są wydajniejsze 
i zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne pasy grzewcze. 
Wyniki testów potwierdzają znacznie większą wydajność płaszczy grzewczych niż 
pasów grzewczych w zakresie ogrzewania i izolowania beczek, wiader, kubłów, 
butli gazowych i zbiorników IBC. Płaszcz grzewczy stanowi szybszą, łatwiejszą i 
ekonomiczniejszą metodę ogrzewania i utrzymywania temperatury materiałów 
przemysłowych.

- płaszcz teflonowo-poliestrowy
- izolacja z włókniny poliestrowej
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną
- łatwo regulowane klamr y
- dodatkowo można użyć ogrzewacza dna beczek - dostępne na zamówienie !
- 3-metrowy kabel zasilający
- rozmiary standardowe: 25 l, 50 l, 105 l, 200 l
- termostat: 0 -40º C lub 0-90º C
- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (200 l wody od +15º C do +60º C za pomocą ogrzewacza 
beczek o mocy 450 W)
- ochrona IP40

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-60-90 60 litrów 1330 x 460 mm 300 W 230 V

PG-105-90 105 litrów 1650 x 370 mm 400 W 230 V

PG-200-90 200 litrów 1990 x 800 mm 1200 W 230 V

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-50-200 60 litrów 1330 x 460 mm 440 W 230 V

PG-105-200 105 litrów 1650 x 370 mm 700 W 230 V

PG-200-200 200 litrów 1990 x 800 mm 1200 W 230 V

Ten ogrzewacz beczek został specjalnie zaprojektowany do topnienia lub zmniej-
szania lepkości produktów wymagających większych mocy, które osiągnięcie nie 
jest możliwe za pomocą standardowych ogrzewaczy beczek.

- płaszcz z włókna szklanego i silikonu
- koc z włókna szklanego
- nawinięty drut oporowy w postaci spirali izolowanej silikonem
- łatwo regulowane klamry
- 3-metrowy kabel zasiląjacy
- rozmiary standardowe: 25 l, 50 l, 105 l, 200 l
- termostat: 0-200º C
- ochrona IP40
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godziny (200 l wody od +15º C do +80º C za pomocą 
ogrzewacza beczek o mocy 1200 W)
- dodatkowo można użyć ogrzewacza dna beczek - dostępne na zamówienie !
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nr artykułu termostat wymiary moc zasilanie

PG-IBC 0-900C 4400 x 1000 mm 2 x 1000 W 230 V

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE ZBIORNIKÓW IBC

Elektryczne ogrzewacze są wydajniejsze i zużywają znacznie mniej energii elek-
trycznej niż konwencjonalne pasy grzewcze.

Wyniki testów potwierdzają znacznie większą wydajność płaszczy grzewczych niż 
pasów grzewczych w zakresie ogrzewania i izolowania zbiorników IBC.

Płaszcz grzewczy stanowi szybszą, łatwiejszą i ekonomiczniejszą metodę ogrzewa-
nia i utrzymywania temperatury materiałów przemysłowych.

- płaszcz teflonowo-poliestrowy
- izolacja z włókniny poliestrowej
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną
- łatwo regulowane klamry
- czas trwania ogrzewania: ok. 48 godzin (1000 l wody od +15º C do +50º C za pomocą 
dwóch  zbiorników o mocy 1000 W i pokrywy izolacyjnej)
- 3-metrowy kabel zasilający
- podwójny układ zasilający
- termostat: 0-90º C
- ochrona IP40
- dodatkowo mozna zastosować pokrywę izolacyjnej  - dostępne na zamówienie !

nr artykułu: PG-IBC

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek
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OGRZEWANIE BECZEK W STREFIE EX

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

OGRZEWANIE ZBIORNIKA IBC W STREFIE EX

Elektryczny ogrzewacz do beczek 200 litrów wykonany w technologii 
EX. Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urządzeń, łaź-
ni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. 
Warstwa zewnętrzna wykonana z Teflonu, odporna na działanie kwasów, zasad i 
rozpuszczalników. Izolacja z włókniny poliestrowej. 

Wykonany zgodnie z normami i dyrektywami:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1

nr artykułu termostat wymiary moc zasilanie

PG-200-EX 55-60 0C 1990 x 800 mm 1050 W 230 V

nr artykułu beczka wymiary moc zasilanie

PG-50-200 60 litrów 1330 x 460 mm 440 W 230 V

Elektryczny ogrzewacz do pojemników IBC wykonany w technologii EX. 
Płaszcz grzewczy jest ekonomiczną alternatywą dla drogich urządzeń, łaźni lub li-
nii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa 
zewnętrzna wykonana z Teflonu, odporna na działanie kwasów, zasad i rozpusz-
czalników. Izolacja z włókniny poliestrowej.

Wykonany zgodnie z normami i dyrektywami:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1

SPECJALNE OZNACZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO STOSOWANE 
DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH ORAZ ICH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW
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10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek

SYSTEM CZUJNIKÓW DO POMIARU TEMPERATURY

nr artykułu urządzenie wymiary zasilanie

PG13-1437 czujnik NTC Ø 12-500 mm 230 V

PG13-1437A kontroler 0-150 ºC 200 x 120 x 120 mm 230 V

PG13-1437C płyta mocująca ze stali nierdzewnej 200 x 120 x 120 mm 230 V

Wbudowany czujnik załącza grzałkę, po uzyskaniu wymaganej temperatury cieczy chroni beczkę czy też zbiornik IBC przed przegrzaniem i 
uszkodzeniem cieczy wewnątrz pojemnika.

- typ czujnika NTC (łatwa wymiana końcówki czujnika)
- rura ze stali nierdzewnej (agresywne ciecze)
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- czujnik kabel 4 metry

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 
zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 

10.5. Płaszcze grzewcze / podgrzewacze do beczek
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POJEMNIKI OIL SAFE DO PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH

10.6. Pojemniki Oil Safe

Pojemniki Oil Safe z PE odpornego na UV. Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i ułatwia czyszczenie. Podziałka i przeźroczyste 
pojemniki ułatwiają szybką i prostą kontrolę poziomu cieczy.

6700,- 6900,- 8500,- 9500,- 14200,-
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pojemność: 1,5 litra pojemność: 2 litry pojemność: 3 litry pojemność: 5 litrów pojemność: 10 litrów

POKRYWA OIL SAFE Z REGULOWANĄ SZYJKĄ DO SZYBKIEGO I BECZPIECZNEGO NAPEŁNIANA

Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem smarującym w trudno dostępnych przestrzeniach. Nadaje się najlepiej 
do olejów z niską gęstością < ISO 220.

100302 100308

100309 100303100305

100307

100306

100301100300

100304

POKRYWA OIL SAFE UNIWERSALNA - SZYBKI I KONTROLOWANY PRZEPŁYW

Pokrywa uniwersalna z dużym otworem umożliwia szybki i kontrolowany przepływ środków natłuszczających. Pasuje do 
wszystkich pojemników i może być używana z pompą ręczną w pojemnikach 3,5 i 10 litrów.

nr artykułów wg kolorów:

wymiary szyjki: 

wewnętrz 13 mm / zewnątrz 16 mm
171 pln

100202 100208

100209 100203100205

100207

100206

100201100200

100204

nr artykułów wg kolorów:

92 pln



113

w
w

w
.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

10

NIEZBĘDNY ASOTYM
ENT

10.6. Pojemniki Oil Safe

POKRYWA OIL SAFE MAGAZYNOWA ŁATWA I PROSTA W IDENTYFIKACJI

Pokrywa Oil Safe wyprodukowana w intensywnych kolorach w celu łatwej identyfikacji. Pokrywa i etykieta pojemnika mogą być 
oznaczone tym samym kolorem - pomoże to uniknąć pomyłek. Wygodna rączka do przenoszenia pojemnika.

100102 100108

100109 100103100105

100107

100106

100101100100

100104

nr artykułów wg kolorów:

302 pln

POMPA RĘCZNA OIL SAFE

Pompa ręczna pompuje ok. 1 L przy 14 naciskach. Pasuje 
do pokrywy uniwersalnej Oil Safe i do pojemników 3,5 i 
10 L. Dostarczana z wężem odprowadzającym i rączką. *Pompa 
ręczna dostarczana bez pokrywy i pojemnika!

WĘŻE OIL SAFE

Elastyczne podłączenie węży do ciasnych i trudno 
dostępnych przestrzeni. Wąż można wyregulować do żądanej 
długości. Wąż krótki Oil Safe pasuje do pokrywy z krótką szyjką. 
Wąż elastyczny Oil Safe pasuje do pokrywy z regulowaną szyjką.

67 pln
89 pln

wymiary:
102021 - wewnątrz 23 mm zewnątrz 27 mm długość 265 mm
102020 - wewnątrz 9 mm zewnątrz 13 mm długość 305 mm

nr artykułu: 102000
nr artykułu: 102021

nr artykułu: 102020

80 pln

SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

10.6. Pojemniki Oil Safe
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KREM DO MYCIA RĄK NA SUCHO - NIEZWYKLE SKUTECZNY

10.7. Krem do mycia rąk ADERMO

Żółty żel do mycia rąk jest niezwykle skuteczny. Usuwa olej, tłuszcz, brud, kleje, farby, itp. bez użycia wody. Preparat utrzymuje 
naturalną wilgoć pozostawiając skórę rąk miękką i gładką, a także pozostawia świeży i przyjemny zapach.

nr artykułu rodzaj pojemność cena

8220-9600 szorstki krem do czyszczenia rąk 600 ml 16,-

8220-9025 szorstki krem do czyszczenia rąk 2,5 litra 60,-

8220-0045 szorstki krem do czyszczenia rąk 4 x 4,5 litra 84,-

8200-9500 naturalne mydło w kremie 500 ml 23,-

8202-9500 żel pod prysznic z aloesu 500 ml 24,-

8202-9025 żel pod prysznic z aloesu 2,5 litra 25,-

16 pln
nr artykułu: 8220-9600

60 pln
nr artykułu: 8220-9025

84 pln
nr artykułu: 8220-0045

23 pln
nr artykułu: 8200-9500

45 pln
nr artykułu: 8202-9025

24 pln
nr artykułu: 8202-9500

Produkt przeznaczony dla osób, które pracują ze 
smarami i mają utrudniony dostęp do wody. Środek usuwa 
zaniczyszczenia przy zastostowaniu wody oraz „na sucho”. 
W razie, gdy dostęp do bieżącej wody jest utrudniony należy 
ADERMO KREM użyć jak mydło i wytrzeć ręce w ścierkę. Ręce 
pozostaną czyste i delikatnie nawilżone.

U
W

AG
A 

!

   IDEALNE NA POLIGONACH !
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10.8. Urządzenia do przechowywania AdBlue®

WYPOSAŻENIE I KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue®

Eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia AdBlue® w pojemnikach. Dobra izolacja termiczna oraz automa-
tyczne systemy grzewczowentylacyjne umożliwiają przechowywanie AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur. Dwupłaszczowa, wzmoc-
niona konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przecieków, wskaźnika napełnienia oraz zabezpieczenia 
przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz. Zamykana obudowa dystrybutora 
chroni przed dostępem osób niepowołanych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. 
Bogate wyposażenie standardowe zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę, nie wymagając przy tym szczególnych zabiegów konserwacyjnych. 
Zbiorniki posiadają estetyczny kształt i kolor. Najwyższej jakości polietylen, z którego wykonane są zbiorniki gwarantuje odporność na UV i róż-
nice temperatur zapewniając długoletnią eksploatację produktu. Zbiorniki można łatwo transportować przy pomocy wózka widłowego. 
Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie roboczym, znacznie ułatwia napełnianie zbiornika. Istnieje możli-
wość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. zamontowania układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i 
wartość zatankowanego AdBlue®. Produkt posiada certyfikat zgodności DIBT i został wyprodukowany zgodnie z wymogami jakościowymi BE 
EN ISO 9001 : 2008.

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

10.7. Krem do mycia rąk ADERMO
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10 10.9. Zbiorniki na olej przepracowany10.8. Urządzenia do przechowywania AdBlue®

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI AdBlue®
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10.9. Zbiorniki na olej przepracowany

SYSTEM BEZPIECZNEGO SKŁADOWANIA PRZEPRACOWANEGO OLEJU

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
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10 10.10. Wózek do transportowania i przechowywania różnych materiałów

WÓZEK DO TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
NP. MAKULATURY, SUBSTANCJI SYPKICH, ODPADÓW, ITP.

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
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ASORTYMENT METALOWY

rysunek techniczny opracowanie graficzne 3D

PAMIETAJ !   |   TYLKO NASZA OFERTA POSIADA:

Firma IKAPOL jest producentem asortymentu metalowego – jesteśmy w stanie wykonać z każdego rodzaju stali nawet 
najtrudniejsze konstrukcje. Wszystkie wyroby są dokładnie sprawdzane, posiadają 3 letnią gwarancję, atest i 
dopuszczenie CE. Technologia wykonania jest zgodna z normami europejskimi, ale produkcji  polskiej. Dzię-
ki temu, że nie sprowadzamy z zagranicy, nasze ceny są konkurenyjne i gwarantujemy krótki termin realizacji dostaw. 
Każdy element konstrukcji ma określoną wytrzymałość i odporność na ciężar, a gdy to jest konieczne na obciążenie 
śniegiem jak i również odporność na wiatr.  

U nas nie ma mowy o standardach i masowej produkcji – tu wszystkie projekty powstają pod indywidualne potrzeby 
klienta. Zagospodarowujemy co do milimetra wolną przestrzeń do magazynowania. Dopracowujemy detale i staramy 
się, aby wyroby były nie tylko bezpieczne i funkcjonalne, ale również spełniały najwyższe oczekiwania klientów.

Nasze projekty posiadają dokładne rysunki techniczne, opisy techniczne i opracowania graficzne 3D.

10.10. Wózek do transportowania i przechowywania różnych materiałów
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11 11.1. Wanny ociekowe

METALOWE WANNY OCIEKOWE Z DOPUSZCZENIEM CE

Metalowe wanny ociekowe pod małe pojemniki wykonane ze stali 3 mm na życzenie mogą zostać ocynkowane lub wyposażone w kratkę  
ociekową lub zawór spustowy. Ceny zawierają opcję podstawową, pomalowaną  w  barwach  wojskowych: khaki, ciemnozielone lub typu moro. 

nr artykułu wymiary pojemność

KR-1 1290 x 600 x 70 mm 35 litrów

KR-2 1050 x 610 x 65 mm 40 litrów

KR-3 100 x 500 x 125 mm 40 litrów

KR-4 1380 x 600 x 65 mm 45 litrów

KR-5 1900 x 600 x 65 mm 65 litrów

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY: 

- OCYNKOWANIE WANNY
- WYPOSAŻENIE W KRATĘ OCIEKOWĄ
- MONTAŻ ZAWORU SPUSTOWEGO

WANNY WYCHWYTOWE Z USZAMI

Metalowa wanna spustowa z uszami do zbierania płynów 
odprowadzanych z aut. W całości wykonana ze stali 3 mm, 
spawana,  z uszami do przenoszenia. Wannę można zamówić w 
opcji  ocynkowanej,  z kranem spustowym, z kratką ociekową 
lub płozami do przewożenia.  Poniższa cena zawiera opcję po-
malowaną w kolorach wojskowych, ciemnozielonym, khaki lub 
typu moro.

WANNY BEZ KRATY OCIEKOWEJ

Wanny ociekowe  wykonane ze spawanej stali 3 mm. 
Opcja ocynkowana lub pomalowana. Istnieje opcja mon-
tażu kranu spustowego. Poniższe ceny zawierają pomalowa-
nie w dowolnym kolorze palety RAL. Wanny ociekowe wykonuje-
my pod indywidualne wymiary. 

nr artykułu wymiary pojemność

KR-6 950 x 370 x 65 mm 20 litrów

KR-7 510 x 510 x 120 mm 20 litrów

KR-8 945 x 475 x 65 mm 25 litrów

KR-9 1000 x 600 x 75 mm 30 litrów

nr artykułu wymiary wymiary

KR-12 1200 x 800 x 240 mm 2 x BECZKI 200 L

KR-13 1200 x 800 x 360 mm 2 x BECZKI* 200 L

KR-14 1200 x 1200 x 240 mm 4 x BECZKI* 200 L

KR-15 1200 x 1200 x 360 mm 2 x BECZKI 200 L

KOLORY:

KOLORY:KOLORY:
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11.2. Podłogi robocze

METALOWE MODUŁY DO ZABUDOWANIA PODŁÓG Z DOPUSZCZENIEM CE

Moduły wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną. Opcja ocynkowana lub pomalowana. Poniższe ceny zawierają pomalowanie 
w dowolnym kolorze palety RAL z ocynkowaną kratą ociekową.

nr artykułu wymiary waga

KR-18 500 x 500 x 125 mm 25 kg

KR-19 1000 x 500 x 125 mm 48 kg

KR-20 2500 x 500 x 125 mm 110 kg

KR-21 (narożnik) 1000 x 1000 x 125 mm 92 kg

GRATIS ! 
MODUŁY SPINAJĄCE*

ważne !   PRZY ZAKUPIE 4 WANIEN GRATIS MODUŁY SPINAJĄCE: KRZYŻOWY ORAZ KĄTOWY

PAMIETAJ !   |   MODUŁY SĄ PRZYKŁADOWE !
NA ŻYCZENIE MOŻEMY ZAPLANOWAĆ PODŁOGĘ DO CAŁEGO MAGAZYNU, RÓWNIEŻ WANNY NAROŻNIKOWE O 
DOWOLNEJ DŁUGOŚCI I ANTYPOŚLIZGOWE RAMPY NAJAZDOWE.

11.1. Wanny ociekowe
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11 11.3. Wanny wychwytowe i stojaki

METALOWE WANNY OCIEKOWE Z RUSZTEM POD BECZKI 200 L Z DOPUSZCZENIEM CE

Wanny ociekowe  wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną – obciążenie 1100kg/m². Opcja ocynkowana lub pomalowana.  Istnieje 
opcja montażu kranu spustowego. Poniższe ceny zawierają pomalowanie w dowolnym kolorze palety RAL z ocynkowaną kratą ociekową. Wanny 
ociekowe wykonujemy pod indywidualne wymiary. 

nr artykułu dodatki wymiary przeznaczenie cena

KR-22 WANNA Z RUSZTEM 800 x 800 x 360 mm 1 x BECZKA 200 L 1 036,-

KR-23 WANNA Z RUSZTEM 1250 x 800 x 240 mm 2 x BECZKI 200 L 1 290,-

KR-24 WANNA Z RUSZTEM 1850 x 800 x 240 mm 3 x BECZKI 200 L 1 810,-

KR-25 WANNA Z RUSZTEM 2450 x 820 x 240 mm 4 x BECZKI 200 L 2 340,-

KR-26 WANNA Z RUSZTEM 1350 x 1350 x 250 mm 4 x BECZKI 200 L 1 815,-

KR-27 WANNA Z RUSZTEM NA KÓŁKACH Z RĄCZKĄ I PASEM 820 x 860 x 1 x BECZKA 200 L 2 292,-

KR-29 ANTYPOŚLIZGOWA RAMPA NAJAZDOWA DO WANNIEN 240 mm (wysokość) - 920,-

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY: 

- OCYNKOWANIE WANNY
- MONTAŻ ZAWORU SPUSTOWEGO

nr artykułu: KR-26

nr artykułu: KR-27

nr artykułu: KR-25

nr artykułu: KR-22
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11.3. Wanny wychwytowe i stojaki

METALOWE STOJAKI POD BECZKI 200 L / 60 L Z DOPUSZCZENIEM CE

Stojaki ocynkowane, metalowe, przeznaczone do magazynowania beczek 200 litrów. Stojaki dopasowane wymiarowo do wanny wychwytowej, 
by zapobiec ewentualnym wyciekom. Przechowywanie beczek poziomo ułatwia pobieranie z nich cieczy.

nr artykułu wymiary ceny

KR-31 2000 x 2000 x 120 mm 2 600 PLN

KR-32 1500 x 2000 x 120 mm 2 100 PLN

KR-30 500 x 2000 x 120 mm 1 100 PLN

KR-33 (narożnik) 500 x 1000 x 120 mm 580 PLN

ważne !   STOJAKI DOPASOWANE WYMIAROWO DO WANIEN !
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nr artykułu: KR-31

nr artykułu: KR-32

nr artykułu: KR-30
nr artykułu: KR-33

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

11.3. Wanny wychwytowe i stojaki
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11 11.3. Wanny wychwytowe i stojaki

METALOWE WANNY OCIEKOWE I STOJAKI POD ZBIORNIKI IBC Z DOPUSZCZENIEM CE

Wanny wychwytowe wykonane ze stali spawanej. Cała konstrukcja jest spawana i niezwykle wytrzymała. Zastosowany system konstrukcyjny 
zapobiega wylewaniu się płynów poza wannę wychwytową, co pozwala utrzymać miejsce pracy w nienagannym porządku. Dostosowana do 
magazynowania materiałów mocno oraz silnie zapalnych. 

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie cena

KR-34 WANNA OCIEKOWA POD IBC 1300 x 1300 x 800 mm 1 x IBC 3 800 PLN

KR-35 WANNA OCIEKOWA POD IBC 2680 x 1300 x 4900 mm 2 x IBC 4 200 PLN

KR-36 WANNA OCIEKOWA POD IBC 3900 x 1300 x 4000 mm 3 x IBC 5 600 PLN

KR-37 STOJAK DO WANNY OCIEKOWEJ POD IBC - 2 x IBC 2 100 PLN

KR-38 STOJAK DO WANNY OCIEKOWEJ POD IBC - 3 x IBC 2 620 PLN

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z MARTĄ:  

marta.kozlowska@ikapol.net

nr artykułu: KR-38

nr artykułu: KR-35

nr artykułu: KR-36

nr artykułu: KR-34

STOJAK DO WANNY OCIEKOWEJ [nr artykułu: KR-36]

STOJAK DO WANNY OCIEKOWEJ [nr artykułu: KR-35]

KOLORY:
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11.4. Wanny wychwytowe wielkogabarytowe

METALOWE STOJAKI WIELKOGABARYTOWE Z DOPUSZCZENIEM CE

1 200 KG/M2 ! 
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

ważne !   GWARANCJA DŁUGOLETNIEGO UŻYTKOWANIA

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie cena

KR-39 WANNA NA PŁOZACH 3100 x 2200 x 300 mm - 5 800 PLN

KR-40 WANNA Z REGAŁEM NA 2 BECZKI 3100 x 2200 x 300 mm 2 x BECZKI 200 L 6 850 PLN

KR-41 WANNA OCIEKOWA POD 6 PALET EURO 2800 x 2800 x 300 mm 6 x PALET EURO 7 350 PLN

nr artykułu: KR-41

nr artykułu: KR-40

nr artykułu: KR-39

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

11.3. Wanny wychwytowe i stojaki
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11 11.5. Zabudowane wanny wychwytowe

ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE

Otwierane wanny wychwytowe. Spawana, metalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo umieszczona na wannie wychwytowej. 
Stację dostarczamy całkowicie złożoną i gotową do użytku. Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na łatwe i szybkie 
przewożenie całej stacji za pomocą wózka widłowego. Wanny ociekowe spełniają tu rolę podłogi. Szafa przeznaczona do przechowywania 
substancji silnie toksycznych, na życzenie może zostać wyposażona w wentylację grawitacyjną. 

nr artykułu nazwa rodzaj drzwi wymiary przeznaczenie

KR-42 SZAFA NA MAŁE POJEMNIKI PODWÓJNE 1765 x 755 x 1725 mm -

KR-43 SZAFA NA MAŁE POJEMNIKI POJEDYŃCZE 905 x 745 x 1910 mm -

KR-44 SZAFA POD BECZKĘ 200 L POJEDYŃCZE 1000 x 1000 x 1800 mm 1 x BECZKA 200 L

KR-45 SZAFA POD 2 BECZKI 200 L PODWÓJNE 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x BECZKI 200 L

KR-46 SZAFA POD 4 BECZKI 200 L PODWÓJNE 1400 x 1400 x 1800 mm 4 x BECZKI 200 L

nr artykułu: KR-42

nr artykułu: KR-45

nr artykułu: KR-44
nr artykułu: KR-43

KOLORY:
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11.6. Przechowywanie beczek 200 litrowych

SZAFY / KONTENERY MAGAZYNOWE Z DOPUSZCZENIEM CE

nr artykułu nazwa wymiary

KR-51 SZAFA POD BECZKI 4 x 200 L 1800 x 1800 x 1800 mm

KR-52 SZAFA POD PALETĘ EURO 1310 x 1200 x 1600 mm

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie

KR-47 SZAFA NA BECZKI 200 L 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x BECZKI 200 L

KR-48 SZAFA NA BECZKI 200 L 1400 x 1400 x 1800 mm 4 x BECZKI 200 L

KR-49 SZAFA NA BECZKI 200 L NA KRACIE OCIEKOWEJ 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x BECZKI 200 L

KR-50 SZAFA NA BECZKI 200 L NA KRACIE OCIEKOWEJ 1400 x 1400 x 1800 mm 4 x BECZKI 200 L

KOLORY:

KOLORY:

nr artykułu: KR-47

nr artykułu: KR-49

nr artykułu: KR-52

nr artykułu: KR-51

11.5. Zabudowane wanny wychwytowe

Szafy chemiczne mogą posiadać różne rozwiązania w zależności 
od tego w jaki sposób beczki mają zostać wprowadzone.
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PODRĘCZNY MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 LITRÓW

nr artykułu przeznaczenie wymiary pojemność cena

KR-53 2 x BECZKI 200 L 1700 x 1200 x 1500 mm 240 L 3 400 PLN

KR-54 4 x BECZKI 200 L 1700 x 1700 x 1500 mm 240 L 3 200 PLN

KR-55 1 x IBC 1710 x 1710 x 1900 mm 1100 L 4 800 PLN

KR-56 4 x BECZEK 200 L 1700 x 1300 x 1400 mm 260 L 5 200 PLN

KR-57 2 x BECZKI 200 L z kratą 1800 x 1800 x 1800 mm 240 L 4 200 PLN

KR-58 2 x BECZKI 200 L 1700 x 1300 x 1500 mm 240 L 4 600 PLN

KR-59 8 x BECZKI 200 L 1800 x 1800 x 3000 mm 240 L 4 650 PLN

KOLORY:

11.6. Przechowywanie beczek 200 litrowych

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY: 

- WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ
- UTRZYMANIE STAŁEJ TEMPERATURY
- OŚWIETLENIE
- INSTALACJA EX

nr artykułu: KR-58

nr artykułu: KR-53

nr artykułu: KR-56

nr artykułu: KR-57

nr artykułu: KR-59
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Kontenery magazynowe to idealne rozwiązanie problemu przechowywania substancji niebezpiecznych na 
zewnątrz pomieszczeń.

Magazyny spełniają nawet najwyższe wymagania dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych, z dopuszcze-
niem i certyfikatem CE, wykonane z certyfikowanej stali. Kontenery wykonujemy pod indywidualne potrzeby klienta. 
Mogą być z półkami, drzwiami lub rozsuwanymi roletami. Kontenery dowolnej wysokości i szerokości ściśle dopasowa-
ne do wolnej przestrzeni magazynowej. Magazyny na życzenie z wentylacją grawitacyjną, utrzymaniem stałej 
temperatury przez cały rok, oświetleniem i instalacją EX.

Kontenery mogą służyć do magazynowania różnego rodzaju pojemników np. IBC na dwóch poziomach, lub 
IBC na dolnym, a na górnym beczek lub np. beczek w pozycji leżącej, aby umożliwić swobodne pobieranie 
próbek.

Wystarczy, że klient określi ilość magazynowanych pojemników i rodzaj magazynowanego medium, a my dobierzemy 
rodzaj magazynu, wytrzymałość półek  i całej konstrukcji tak, aby bezpiecznie magazynować nawet najbardziej nie-
bezpieczne chemikalia. Pojemność wanny wychwytowej zgodna z normą europejskiego doboru wanien tj. 
zdolność wychwytowa równa się pojemności największego magazynowanego pojemnika, plus 10% zapasu.

Kontenery oparte na bardzo stabilnej konstrukcji, wykonane z ocynkowanej blachy trapezowej dodatkowo pomalo-
wanej w wybranym kolorze palety RAL. Mogą być w wersji bez izolacji lub z izolacja (grubość ścian 10 mm) 
wówczas temperatura bez żadnych dodatkowych urządzeń utrzymywana jest na poziomie 0°C zimą  przy 
mrozie -20°C i latem 20°C przy nagrzaniu 40°C, jeżeli te temperatury są niewystarczające wówczas może-
my dobrać specjalne urządzenia, które będą gwarantowały przez cały rok temperaturę  stałą. Poniższe ceny 
uwzględniają kontenery pomalowane dowolnym kolorem palety RAL. 

KONTENERY DWUPOZIOMOWE
Z ROZSUWANYMI DRZWIAMI

KONTENERY JEDNOPOZIOMOWE
Z ROZSUWANYMI DRZWIAMI

KONTENERY Z ROLETAMI

KONTENERY Z OTWIERANYMI 
DRZWIAMI Z OBU STRON

KONTENERY POD BECZKI
LEŻĄCE

KONTENERY TRZYPOZIOMOWE

KONTENERY Z OTWIERANYMI
DRZWAMI NA OŚCIEŻ

ZEWNĘTRZNE  MAGAZYNY  DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 L 
I POJEMNIKÓW  IBC 1000 L NA KILKU POZIOMACH MAGAZYNOWANIA

11.6. Przechowywanie beczek 200 litrowych
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Parametry:
- wymiar : długość 7600 x głębokość 1600 x wysokość 3000 mm
- waga: 3400 kg 
- dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg/m²
- maksymalne obciążenie kratownicy: 1100 kg/m². 

Szczegóły:
- zatwierdzone do przechowywania płynów łatwopalnych i wszystkich materiałów szkodliwych dla wody - wanny ociekowe 
wykonane zgodnie z europejską normą doboru wanien

- drzwi rozsuwane opcjonalnie otwierane na oścież, na dłuższym boku po jednej lub z obu stron kontenera

- solidna konstrukcja ramowa z profili zamkniętych i kształtowników walcowanych

- wanna wychwytowa z 5 mm blachy stalowej przystosowana do węglowodorów chlorowych WZ 2,2 szczelnie spawana 
i testowana zgodnie z normą EN 571-1 z certyfikatem CE

- półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo

- wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże całkowicie izolowane cieplnie, z izolacją z wełny mineralnej 
niepalnej - A2 zgodnie z normą DIN 4102-1, grubość izolacji co najmniej 80 mm

KONTENER DO PRZECHOWYWANIA NA DWÓCH POZIOMACH MAGAZYNOWANIA 
Z DOPUSZCZENIEM CE ORAZ Z WYKANANIEM EX

Kontener w opcji stałego utrzymania temperatury na poziomie 5-25 °C przez cały rok oraz wykonany 
w systemie antywybuchowym EX.

TERMIN DOSTAWY: 4-6 TYGODNI

Kontener przystosowany do magazynowania substancji niebezpiecznych dla środowiska z wentylacją i sygnalizatorem 
podwyższonego stężenia w wewnątrz magazynu. Kontener posiada blokadę drzwi, drzwi otwierane automatycznie po 
naciśnięciu włącznika wentylacji.  

Przeznaczenie do magazynowania: 
- 12 pojemników IBC 
- 32 beczek na palecie EURO
- 48 beczek bezpośrednio na półce  

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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SPECJALISTKA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW MAGAZYNOWANIA

tel.: (68) 362 62 70 | e-mail: marta.kozlowska@ikapol.net
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KONTENER DOZOWANIA CHEMIKALIÓW

OD PROJEKTU PO WYKOWANIE !

- stałe utrzymanie temperatury na poziomie 10-20 0C
- podłoga z wanny chemioodpornej z tworzywa
- wanny wyjmowane zewnątrz kontenera
- kontener wyposażony w oświetlenie
- kontener posiada wewnątrz prysznic bezpieczeństwa
- wszystkie urządzenia w systemie EX

TYLKO U NAS !

Wykonujemy nawet najbardziej skomplikowane kontenery 
do przechowywania chemikaliów.
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11 11.7. Kontenery magazynowe

SZAFY / KONTENERY MAGAZYNOWE Z DOPUSZCZENIEM CE

Kontenery z dopuszczeniem i certyfikatem CE, wykonane z certyfikowanej stali. Kontenery wykonujemy pod indywidualne potrzeby klienta. 
Mogą być z półkami, drzwiami lub rozsuwanymi roletami. Kontenery dowolnej wysokości i szerokości ściśle dopasowane do wolnej przestrzeni 
magazynowej. Magazyny na życzenie z wentylacją grawitacyjną, utrzymaniem stałej temperatury przez cały rok, oświetleniem i instalacją 
EX. Wystarczy, że klient określi ilość magazynowanych pojemników i rodzaj magazynowanego medium, a my dobierzemy rodzaj magazynu,  
wytrzymałość półek i całej konstrukcji tak, aby bezpiecznie magazynować nawet najbardziej niebezpieczne chemikalia. Pojemność wanny 
wychwytowej zgodna z normą europejskiego doboru wanien tj. zdolność wychwytowa równa pojemności największego magazynowanego  
pojemnika, plus 10% zapasu. Kontenery mogą być pomalowane lub ocynkowane. Poniższe ceny uwzględniają kontenery pomalowane 
dowolnym  kolorem palety RAL. 

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 3-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 1-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 2-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 2-POZIOMOWY
+ ROLETY

MAGAZYN POD BECZKI LEŻĄCE

nr artykułu: KR-65

nr artykułu: KR-60

nr artykułu: KR-71

nr artykułu: KR-72

nr artykułu: KR-68

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 2-POZIOMOWY
DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

nr artykułu: KR-64
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SZAFY / KONTENERY MAGAZYNOWE

nr artykułu przeznaczenie wymiary (dł x szer x wys) pojemność

KR-60
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC W POZYCJI STOJĄCEJ NA 1 POZIOMIE 
MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

3600 x 1400 x 2000 mm
- 8 BECZEK NA PALECIE EURO
- 2 POJEMNIKI IBC
- 3 POJEMNIKI IBC PRZY DZWI-
ACH POTRÓJNIE ROZSUWANYCH

KR-61
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC W POZYCJI STOJĄCEJ NA 1 POZIOMIE 
MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

5400 x 1400 x 2000 mm
- 12 BECZEK NA PALECIE EURO
- 4 POJEMNIKI IBC
- 5 POJEMNIKI IBC PRZY DZWI-
ACH POTRÓJNIE ROZSUWANYCH

KR-62
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC W POZYCJI STOJĄCEJ NA 2 POZIOMIE 
MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

6400 x 1600 x 3000 mm - 24 BECZKI NA PALECIE EURO
- 8 POJEMNIKÓW IBC

KR-63
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC W POZYCJI STOJĄCEJ NA 2 POZIOMACH 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
7600 x 1600 x 300 mm - 32 BECZKI NA PALECIE EURO

- 12 POJEMNIKÓW IBC

KR-65
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 3 POZIOMACH 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
3400 x 1400 x 3500 mm - 24 BECZKI NA PALECIE EURO

- 6 POJEMNIKÓW IBC

KR-66
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK W POZYCJI STOJĄCEJ NA 3 POZIOMACH 
MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

8100 x 1500 x 3800 mm - 48 BECZKI NA PALECIE EURO
- 18 POJEMNIKÓW IBC

KR-67
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 2 POZIOMACH 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
3200 x 1500 x 2600 mm - 8 BECZEK

KR-68
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 2 POZIOMACH 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
6200 x 1500 x 2600 mm - 16 BECZEK

KR-69
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 3 POZIOMACH 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
6200 x 1500 x 3500 mm - 24 BECZEK

KR-70
DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW IBC NA 1 POZIOMIE 

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
2700 x 1500 x 2200 mm - 2 POJEMNIKI IBC

KR-71
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW IBC NA 1 POZIOMIE

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
5700 x 1600 x 2200 mm - 4 POJEMNIKI IBC

KR-72
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW IBC NA 2 POZIOMACH
MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ

5700 x 1500 x 3400 mm - 8 POJEMNIKÓW IBC

KR-73
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW IBC NA 1 POZIOMIE

MAGAZYNOWANIA, DRZWI ROZSUWANE / DRZWI OTWIERANE NA OŚCIEŻ
4800 x 1500 x 3400 mm - 4 POJEMNIKI IBC

11.7. Kontenery magazynowe

Kontenery mogą zostać wyposażone w drzwi otwierane na oścież, rozsuwane lub z 
roletą. Ściany boczne i dach z izolacją cieplną; na całej powierzchni podłogi wanny 
ociekowe. Magazyny również w opcji ze stałym utrzymaniem temperatury przez cały 
rok; z oświetleniem i wentylacją oraz z systemem antywybuchowym EX.
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11 11.8. Kontenery na paliwo / wojskowe wiaty chemiczne

KONTENERY WOJSKOWE NA PALIWO Z DOPUSZCZENIEM CE

Masywna spawana konstrukcja, wanny ociekowe ze stali 3 mm z kratką ociekową, ściany boczne i dach z ocynkowanej i pomalowanej blachy 
trapezowej w kolorach maskujących. Wentylacja grawitacyjna zabezpieczona przed przedostaniem się gryzoni. Drzwi pojedyncze lub otwiera-
ne na oścież. Rampa najazdowa. W dodatkowej opcji możliwy jest montaż regałów, oświetlenia, uziemienia. Dopuszczalne obciążenie dachu 
120kg/m², napór wiatru na ścianę niepowodujący uszkodzenia to 0,40kN/m², maksymalne ssanie wiatru niepowodujące zerwania dachu i ścian 
-0,25kN/m², dopuszczalne obciążenie wanien ociekowych 1100kg/m². 

nr artykułu wymiary

KR-74 2200 x 3500 mm

KR-75 3200 x 4600 mm

KR-76 5200 x 4500 mm

KR-77 6200 x 3300 mm

KR-78 7200 xx 4200 mm

PAMIETAJ !   |   SĄ TO PRZYKŁADOWE KONSTRUKCJE KONTENERÓW !
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONTENERÓW / MAGAZYNÓW PROSIMY 
KONTAKTOWAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE Z NASZYM KONSULTANTEM !

KOLORY:

na całej powierzchni wanna wychwytowa jako podłoga kontenera

wykonane może być z izolacją, urządzeniami EX 
oraz utrzymaniem stałego zakresu temperatury
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

ZABUDOWANE ZEWNĘTRZNE SZAFY W BARWACH MASKUJĄCYCH

11.9. Szafy z barwach maskujących / wiaty chemiczne

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie dodatki

KR-79 SZAFA POD BECZKI 200 L 1310 x 990 x 1800 mm 2 x BECZKI 200 L -

KR-80 SZAFA POD BECZKI 200 L 1800 x 1800 x 2000 mm 4 x BECZKI 200 L -

KR-81 SZAFA POD POJEMNIKI IBC 1800 x 1800 x 2000 mm 1 x IBC REGAŁ DO POBIERANIA PRÓBEK

KR-82 SZAFA POD POJEMNIK IBC 1800 x 1800 x 2220 mm 1 x IBC -

KR-83 SZAFA POD POJEMNIKI IBC 1800 x 34000 x 2300 mm 2  x IBC -

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

nr artykułu: KR-82

nr artykułu: KR-83

nr artykułu: KR-81

nr artykułu: KR-79

NOWOŚĆ !

11.8. Kontenery na paliwo / wojskowe wiaty chemiczne
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11 11.10. Regały na beczki11.10. Regały na beczki

nr artykułu przeznaczenie wymiary pojemność

KR-84 2 x BECZKI 200 L 1700 x 1300 x 2015 mm 240 L

KR-85 4 x BECZKI 200 L 1600 x 1700 x 2100 mm 240 L

KR-86 1 x IBC 1710 x 1710 x 2300 mm 1100 L

KR-87 8 x BECZEK 200 L 1600 x 1700 x 4200 mm 260 L

KR-88 2 x BECZKI 200 L 1600 x 1300 x 2000 mm 240 L

KR-89 2 x BECZKI 200 L 1700 x 1300 x 2000 mm 240 L

KR-90 4 x BECZKI 200 L 1600 x 1700 x 2100 mm 240 L

Regał do magazynowania 6 beczek na 2 poziomach. Regał z kolebami przeciw przemieszczaniu się beczek oraz  z wanną 
ociekową z rusztem. Wanna ociekowa może służyć jako dodatkowa półka do magazynowania pobranych próbek. W zestawie półka do 
ustawienia naczynia do pobierania próbek. 

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !
68 / 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z ALINĄ:  

Regał do magazynowania 3 beczek 200 litrów. Beczki  na kolebach zabezpieczających przed ich przemieszczaniem się. Regał 
z dodatkową półką do bezpiecznego przechowywania pobranych próbek.  Regał umieszczony  na wannie zbiorczej. Wanna 
bez rusztu.

alina@ikapol.net

Regał do magazynowania 6 beczek na 2 poziomach z do-
datkową półką do przechowywania pojemników z próbkami. 
Regał z kolebami przeciw przemieszczaniu się beczek oraz z wanną  
ociekową z rusztem. Wanna bez rusztu. W zestawie półka do usta-
wienia naczynia do pobierania próbek.
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11.10. Regały na beczki

REGAŁY DO MAGAZYNOWANIA POJEMNIKÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z DOPUSZCZENIEM CE

Regały specjalnego przeznaczenia wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta. W zależności od rodzaju magazynowanych pojemników i 
ich ilości dobieramy rodzaje materiałów i konstrukcji. Każdy regał posiada dopuszczenie CE i ściśle określną wytrzymałość.

nr artykułu przeznaczenie wymiary

KR-91 regał pod 6 pojemników IBC na 3 poziomach składowania  4600 x 3000 x 1100 mm

KR-92 regał pod 4 pojemniki IBC na 2 poziomach składowania  3000 x 3000 x 1100 mm

KR-93 regał pod 8 pojemników IBC na 2 poziomach składowania  3600 x 6000 x 1100 mm

KR-94 regał pod 6 pojemników IBC na 3 poziomach składowania  5000 x 3000 x 1100 mm

nr artykułu: K
R-93

nr artykułu: KR-91 nr artykułu: KR-92 nr artykułu: KR-94

PAMIETAJ !   |   MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE !
DOPASOWAĆ REGAŁY DO MAGAZYNOWANYCH POWIERZCHNI !
NIE SPRZEDAJEMY STANDARDÓW !

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol
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11

OFERUJEMY ZADASZENIA POD

KAŻDY WYMIAR

OFERUJEMY ZADASZENIA POD

KAŻDY WYMIAR

OFERUJEMY ZADASZENIA POD

KAŻDY WYMIAR

OFERUJEMY ZADASZENIA POD

KAŻDY WYMIAR

11.11. Regały na pojemniki

METALOWE REGAŁY DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 L

11.10. Regały na beczki

Regał do przechowywania 12 beczek 200 litrów na 2 poziomach. W skład zestawu wchodzi 
konstrukcja, półka nośna i wanna ociekowa zbiorcza. Regały IKAPOL  można łączyć ze sobą np. tworząc regały do magazy-
nowania 24 lub 48 beczek. 

nr artykułu: KR-95

nr artykułu: KR-96
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OFERUJEMY ZADASZENIA POD

KAŻDY WYMIAR

11.11. Regały na pojemniki

REGAŁY DO PRZECHOWYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU POJEMNIKÓW Z DOPUSZCZENIEM CE

nr artykułu wymiary regału wymiary wanny pojemność wanny

KR-97 1100 x 650 x 2100 mm - -

KR-98 1100 x 650 x 2100 mm - -

KR-99 1400 x 1000 x 1200 mm 1300 x 1100 mm -

KR-100 1100 x 650 x 2100 mm 1300 x 820 x 350 mm 210 litrów

KR-101 2100 x 640 x 2100 mm 2500 x 820 x 240 mm 220 litrów

Dwa regały połączone, 10 półek na jednej 
dużej wannie ociekowej na płozach z możli-
wością przewożenia wózkiem widłowym.

Regał 5 półek, ostatnia jest wa-
nienką ociekową zbierającą ewen-
tualne wycieki. Istnieje możliwość 
łączenia kilku regałów w celu zabudo-
wania całej ściany magazynu. 

Regał 5 półek z których każda jest wanien-
ką ociekową zbierającą ewentualne wycieki. 
Istnieje możliwość łączenia kilku regałów w celu 
zabudowania całej ściany magazynu. Możemy łą-
czyć z innymi regalami IKAPOL.

Jeden regał, 5 półek na jednej dużej wannie ociekowej na płozach 
umożliwiających przewożenie np. wózkiem paletowym. 

nr artykułu: KR-101

nr artykułu: KR-97

nr artykułu: KR-99

nr artykułu: KR-98

nr artykułu: KR-100

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

11.10. Regały na beczki
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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OFERTA
W razie zainteresowania którymś z naszych produktów prosimy o przesłanie zapytania cenowego drogą mailową, faxem lub listownie. Na pod-
stawie zapytania zostanie sporządzona indywidualna oferta z dodatkowymi rabatami cenowymi.  Wszystkie ceny zawarte w katalogu są netto i 
należy dodać obowiązujący podatek VAT oraz należy pamiętać, że ceny w katalogu są orientacyjne. Tylko i wyłącznie oferta sporządzona na pod-
stawie zapytania cenowego będzie zawierała aktualne ceny, termin ważności i czas realizacji ewentualnego zamówienia  oraz formę płatności.
 
ZAMÓWIENIE
Klient może złożyć zamówienie w formie listowej, mailowej lub przesłać za pomocą faxu, najczęściej jest poparte wcześniej wysłaną ofertą. 
Termin realizacji zamówienia i forma płatności  jest zawsze zawarta w ofercie, w razie niejasności prosimy pytać w naszym dziale handlowym. 
Zamówienie koniecznie musi zostać złożone na papierze fimowym zamawiającego i zawierać dokładny adres siedziby firmy, adres dostawy, 
NIP i REGON.
 
FORMA PŁATNOŚCI I KOSZT TRANSPORTU
Od nowych  i zamawiających przez sklep internetowy klientów wymagana jest 100% przedpłata na podstawie faktury PROFORMA, płatne w 
dniu złożenia zamówienia. Stali klienci i zamawiający na podstawie umowy objęci są indywidualną formą płatności . Koszt transportu leży po 
stronie zamawiającego, chyba że będą inne uzgodnienia miedzy stronami.
 
GWARANCJA I REKLAMACJA
Jeżeli w ofercie, lub w specyfikacji technicznej nie zostało ustalone inaczej to sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na jakość towarów. 
Okres gwarancji zaczyna płynąć z dniem dostawy. Jeżeli szkody powstały z winy użytkownika lub nieprawidłowego użytkowania  wówczas sprze-
dawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu. Odbiorca jest zobowiązany do 
sprawdzenia jakości odebranego towaru do 24h od dostawy, po tym okresie uważa się że towar został dostarczony w nienaruszonym stanie. Jeżeli 
kupujący zwróci uwagę w czasie rozładunku na uszkodzenia opakowania to należy przy kurierze rozpakować przesyłkę i sprawdzić jakość, w razie  
uszkodzenia zawartości przesyłki, należy spisać protokół reklamacji towaru i odesłać towar. Jeżeli zamawiający zwróci uwagę na wady towaru 
to należy bezzwłocznie poinformować sprzedającego w formie pisemnej i jeśli jest to możliwe przesłać zdjęcie. Sprzedawca w ciągu 14 dni 
podejmie odpowiednie kroki, wymieni uszkodzone części lub cały produkt.

Więcej informacji o polityce sprzedaży i zasadach współpracy z IKAPOL dostępne na www.ikapol.net.

Wszystkie treści, zdjęcia i grafiki zamieszczone w katalogu są własnością firmy Ikapol Marta Kozłowska. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. 
zm.) kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, grafik i pozostałych treści umieszczonych w katalogu może odbywać się tylko za zgodą właściciela.

facebook.com/ikapolmartakozlowska youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska pinterest.com/ikapol
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