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Zewnętrzne magazyny chemiczne mają na celu przechowywanie substancji chemicznych w odpowiednich warunkach ze 
względu na bezpieczeństwo ludzi, jak i na zapewnienie parametrów zgodnych z wymaganiami producenta. Każdy magazyn 
wykonujemy pod indywidualne potrzeby. Przy projekcie bierzemy pod uwagę ilość magazynowanej substancji, rodzaj pojemników, a przede 
wszystkim parametry przechowywania zawarte w karcie charakterystyki substancji chemicznej.  

To na podstawie wskazań producenta chemikaliów dobieramy rodzaj urządzeń i materiału, z którego później zostanie wyko-
nany magazyn. Nie bez znaczenia jest też ułatwienie korzystania z magazynu, dlatego często jest wyposażony w dodatkowe regały, rampę 
najazdową, schody oraz możliwości załadunku i rozładunku, czyli, czy magazyn ma być z możliwością wejścia/wjechania wózkiem widłowym  
do środka, czy załadunek i rozładunek ma następować z zewnątrz. Wszystkie szczegóły dokładnie omawiamy z przyszłym użytkowni-
kiem i staramy się dokładnie pod jego potrzeby dobrać ostateczne rozwiązanie.

W NASZYCH MAGAZYNACH MOŻEMY WYKONAĆ:
- Stały system utrzymania temperatury i wilgotności z zewnętrznym wskaźnikiem zaistniałych zmian w postaci alarmu świetlnego lub sygnału 
  dźwiękowego.
- Istnieje możliwość przesyłu  informacji o zmianach zachodzących w kontenerze online i odczytu w dowolnym miejscu na świecie.
- Logersy.
- Każdy kontener posiada wannę ociekową, której zadaniem jest wychwycenie ewentualnego wycieku. Wanny wykonane mogą zostać z metalu,
  ocynkowane lub pomalowane proszkowo, lub z tworzywa dla substancji agresywnych reagujących z metalem.
- Ściany boczne, dach i drzwi mogą być bez izolacji lub z izolacją np. z niepalnej wełny mineralnej. Kontener bez izolacji zaleca się dla substancji 
  nie reagujących na zmiany temperatury, natomiast izolacje stosuje się w kontenerach, gdzie konieczne jest utrzymanie stałego zakresu
  temperatury przechowywania.
- Każdy magazyn chemiczny wyposażamy w  wentylację, w niektórych przypadkach wystarczy grawitacyjna, w innych konieczna jest
  wymuszona.
- Magazyny wykonujemy ze spadkiem dachu i orynnowaniem odprowadzającym wodę opadową.
- Magazyny posiadają określone obciążenie śniegu i na ssanie wiatru zgodne z wymaganiami norm europejskich.
- Dla substancji chemicznych wybuchowych dobieramy urządzenia EX, czyli klimatyzator, wentylator i urządzenia grzewcze o mocy 
  gwarantującej utrzymanie warunków przechowywania danej substancji zgodnie z jej kartą charakterystyki lub wskazaniami 
  producenta. Substancja przechowywana w takich warunkach  nie traci swoich wartości chemicznych.
- Dla ułatwienia pracy wewnątrz kontenera mogą stać regały, półki. Wejście może być w postaci schodów lub rampy najazdowej. 

KAŻDY OFEROWANY PRZEZ NAS KONTENER JEST PLANOWANY POD INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA.
Pod uwagę bierzemy wielkość magazynu i ilość magazynowanych substancji, możliwości załadunku i rozładunku (kontener piętrowy bez 
możliwości wejścia lub jednopoziomowy dla mniejszych pojemników), typ urządzeń (np. opcja EX), czyli wentyaltor, klimatyzator i ogrzewanie, 
dobierany jest o mocy koniecznej, aby zagwarantować parametry przechowywania substancji zgodnie z kartą charakterystyki. Dla substancji 
reagującej ze stalą wykonujemy wanny ociekowe chemoodporne. 

- Stały system utrzymania temperatury i wilgotności z zewnętrznym wskaźnikiem zaistniałych zmian w postaci alarmu świetlnego lub sygnału 

kiem i staramy się dokładnie pod jego potrzeby dobrać ostateczne rozwiązanie.

W NASZYCH MAGAZYNACH MOŻEMY WYKONAĆ:

MAGAZYNY CHEMICZNE / KONTENERY NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE



MONITORING ONLINE
TEMPERATURA / WILGOTNOSC
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Najnowasza technologia montowana w naszych magazynach chemicznych - rejestracja, monitoring online 
temperatury oraz wilgotności.

sterowanie procesamirejestracjaalarmowanieMONITORING ONLINE

SYSTEM GWARANTUJE:

PRZECHOWYWANIE DANYCH W JEDNYM MIEJSCU

24H DOSTĘP DO DANYCH

PREZENTACJĘ DANYCH W FORMIE TABELI I WYKRESU

WYDRUK I EKSPORT DANYCH

ALARMOWANIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI SMS / E-MAIL

AKUSTYCZNĄ I WIZUALNĄ SYGNALIZACJĘ ALARMÓW

JESTEŚMY OTWARCI NA UWAGI / SUGESTIE !

Na życzenie dostępne są również inne konfiguracje, np.:
- z dodatkowymi czujnikami temperatury, wilgotności, zaniku fazy,
- z opcją logowania i wysyłania e-mail,
- z transmisją danych do serwera WWW - monitoring przez internet (np. ilość wymian powietrza)
- z czujnikami: dymu, ruchu, detekcji gazu, zalania wodą, otwarcia drzwi, nadmiernego prądu zasilania.

`

» Zewnętrzny sygnalizator
» Wiadomość e-mail

» Wiadomość SMS za pomocą modemu / routera GPRS
» Dialer telefoniczny

Alarmowanie 
przez:

`

Urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności są istotnym, a najczęściej koniecznym z punktu widzenia prawa wyposaże-
niem mającym zastosowanie m.in. w: przemyśle spożywczym (HACCP), serwerowniach, centrach danych, przemyśle farmaceutycznym, 
aptekach, magazynach, ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwie, zarządzaniu budynkami i zużyciem energii, pracach badawczo 
rozwojowych, laboratoriach i wielu innych.

Pomiar opisywanych wartości jest niezbędny w utrzymaniu odpowiednich parametrów np. magazynowanych produktów w celu uniknię-
cia ich zepsucia, zmiany właściwości czy w przypadku substancji niebezpiecznych niedopuszczenia, np. do wybuchu bądź wydzie-
lenia toksycznych dla otoczenia gazów.

FUNKCJONOWANIE:

Urządzenia do pomiaru temperatur i wilgotności mierzą parametry za pomocą czujnika umieszonego na końcu sondy kablowej. 
Wilgotność w urządzeniach może być przeliczana na inne interpretacje takie jak: temperatura punktu rosy, wilgotność bezwzględna, wilgotność 
właściwa, entalpia właściwa, skład mieszaniny.



Dokumentacja technologiczna spawania - WPQR

KORZYSCI POSIADANEJ CERTYFIKACJI:

ułatwienia w uzyskaniu certyfikacji konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1

poświadczenie kompetencji w obszarze produkcji wyrobów spawanych

ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE

podwyższenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów spawanych

Kwalifikowanie technologii spawania WPQR wg normy PN EN ISO 15613 lub 
wg norm PN-EN ISO 15607 i serii norm PN EN 15614-1 polega na wykonaniu 
uznania technologii spawania poprzez zbadanie pospawanego złącza przedproduk-
cyjnego. Uznania technologii spawania dokumentują upoważnione i nieza-
leżne od wykowany i odbiorcy jednostki. Generalną zasadą tego procesu jest 
przygotowanie wstępnej instrukcji spawania (WPS) przez spawalnika z uprawnieniami 
zgodnie z normami podanymi powyżej wg której spawa się złącza spawane. 

WDROŻYLIŚMY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SPAWANIA
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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.

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 3-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 1-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 2-POZIOMOWY

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 2-POZIOMOWY

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

SZAFY / KONTENERY MAGAZYNOWE
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nr art. przeznaczenie dodatkowe opcje pojemność

KR-60
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC
W POZYCJI STOJĄCEJ NA 1 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 8 BECZEK NA PALECIE EURO
- 2 POJEMNIKI IBC
- 3 POJEMNIKI IBC PRZY 
DZWIACH POTRÓJNIE ROZSU-
WANYCH

KR-61
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC
W POZYCJI STOJĄCEJ NA 1 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 12 BECZEK NA PALECIE EURO
- 4 POJEMNIKI IBC
- 5 POJEMNIKI IBC PRZY 
DZWIACH POTRÓJNIE ROZSU-
WANYCH

KR-62
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC
W POZYCJI STOJĄCEJ NA 2 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 24 BECZKI NA PALECIE EURO
- 8 POJEMNIKÓW IBC

KR-63
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK / IBC

W POZYCJI STOJĄCEJ NA 2 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 32 BECZKI NA PALECIE EURO
- 12 POJEMNIKÓW IBC

KR-65
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK

W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 3 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 24 BECZKI NA PALECIE EURO
- 6 POJEMNIKÓW IBC

KR-66
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK

W POZYCJI STOJĄCEJ NA 3 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 48 BECZKI NA PALECIE EURO
- 18 POJEMNIKÓW IBC

KR-67
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK

W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 2 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 8 BECZEK

KR-68
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK

W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 2 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 16 BECZEK

KR-69
DO PRZECHOWYWANIA BECZEK

W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 3 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 24 BECZEK

KR-70
DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW 

IBC NA 1 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 2 POJEMNIKI IBC

KR-71
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA 
POJEMNIKÓW IBC NA 1 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 4 POJEMNIKI IBC

KR-72
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA 

POJEMNIKÓW IBC NA 2 POZIOMACH

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 8 POJEMNIKÓW IBC

KR-73
KONTENER DO PRZECHOWYWANIA 
POJEMNIKÓW IBC NA 1 POZIOMIE

- drzwi rozsuwane lub otwierane na oścież
- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna również w EX
- stale utrzymanie temperatury również w opcji EX
- ściany bez izolacji lub z izolacją np. wełny niepalnej

- 12 POJEMNIKÓW IBC

SZAFY / KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery mogą zostać wyposażone w drzwi otwierane na oścież, rozsuwane lub z roletą. Ściany boczne i dach z izolacją ciepl-
ną; 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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KONTENER DO PRZECHOWYWANIA NA DWÓCH POZIOMACH MAGAZYNOWANIA W STREFIE EX

Kontener przystosowany do magazynowania substancji niebezpiecznych dla środowiska z wentylacją i sygnalizatorem pod-
wyższonego stężenia wewnątrz magazynu. Kontener posiada blokadę drzwi, drzwi otwierane automatycznie po naciśnięciu włącznika 
wentylacji.

KONTENER W OPCJI STAŁEGO UTRZYMANIA TEMPERATURY NA POZIOMIE 5-25 °C
PRZEZ CAŁY ROK ORAZ WYKONANY W SYSTEMIE ANTYWYBUCHOWYM EX

PARAMETRY:
- wymiar : 7600 x 1600 x 3000 mm,
- waga: 3400 kg,
- dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg/m²,
- maksymalne obciążenie kratownicy: 1100 kg/m². 

PRZEZNACZENIE DO MAGAZYNOWANIA: 
- 12 pojemników IBC,
- 32 beczek na palecie EURO,
- 48 beczek bezpośrednio na półce.

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

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.

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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nr artykułu przeznaczenie

KC 1055 kontener nieizolowany na beczki i małe pojemniki do składowania materiałów reagujących

258780 kontener chemiczny izolowany z wentylacją mechaniczną

KR-1000 kontener chemiczny do magazynowania cieczy niebezpiecznych

KC 1056 kontener chemiczny do składowania materiałów niebezpiecznych z blachy ocynkowanej

nr artykuł: KR-82nr artykuł: KR-82

nr artykułu: KR-1000

nr artykułu: KC 1055

nr artykułu: 258780

nr artykułu: KC 1056

Masywna spawana konstrukcja, wanny ociekowe ze stali 3 mm z kratką ociekową, ściany boczne i dach z ocynkowanej i poma-
lowanej blachy trapezowej w kolorach maskujących. Wentylacja grawitacyjna zabezpieczona przed przedostaniem się gryzoni. Drzwi 
pojedyncze lub otwierane na oścież. Rampa najazdowa. W dodatkowej opcji możliwy jest montaż regałów, oświetlenia, uziemienia. 
Dopuszczalne obciążenie dachu 120kg/m², napór wiatru na ścianę nie powodujący uszkodzenia to 0,40kN/m², maksymalne ssanie wiatru nie 
powodujące zerwania dachu i ścian -0,25kN/m², dopuszczalne obciążenie wanien ociekowych 1100kg/m². 

nr artykułu: nr artykułu: KR-1000KR-1000KR-1000KR-1000KR-1000

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: KC 1055KC 1055KC 1055KC 1055KC 1055KC 1055

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  PROJEKTY POSIADAJĄ DOKŁADNE RYSUNKI ORAZ OPISY TECHNICZNE
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www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

nr artykułu: KC 1156

nr artykułu: KC 1159

nr artykułu: KC 2151

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net242

nr artykułu: KC 2079

nr artykułu: KC 2001
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nr artykułu: KC 1186KC 1186KC 1186

nr artykułu: KC 1286

WWW.KONTENERY-CHEMICZNE.PL



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net244

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZNE
WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

infolinia: (68) 362 62 70

11

Magazyny do zewnętrznego przechowywania substancji łatwopalnych i niebezpiecznych. Wykonane z najwyższej jakości stali, 
odporne na działanie chemiczne i mechaniczne, ognioodporne. Konstrukcje wykonane zgodnie z wymaganiami polskich i europejskich 
norm. Magazyny dopasowujemy pod indywidualne potrzeby klienta. Jeżeli w miejscu pracy mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi 
dla zdrowia i środowiska, powinniśmy zaopatrzyć się w magazyny chemiczne. Dzięki wysokiej jakości materiałów, z jakiego zostały wykonane,  
mamy pewność, iż magazynowanie ochroni nas przed niepożądanymi wyciekami. Odpowiednia, stabilna konstrukcja chroni również przed 
czynnikami zewnętrznymi, np. pożarem. Musimy pamiętać, iż właściwe przechowywanie substancji zagrażających człowiekowi i środowisku 
jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

MAGAZYNY DO ZEWNĘTRZNEGO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

UTRZYMANIE STAŁEJ
TEMPERATURY 365 dni 

nr artykułu: KR-M-12-02

- substancje żrące 

DOSTOSUJEMY MAGAZYN POD ZAPOTRRZEBOWANIE KLIENTA:

- substancje łatwopalne - substancje drażniące - substancje toksyczne 

nr artykułu: KR-M-12-02 nr artykułu: KR-M-12-03 nr artykułu: KR-M-12-04
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nr artykułu: KR-M-8-02

MAGAZYN DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW REAGUJĄCYCH

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2900 x 1700 x 2200 mm,
- konstrukcja: bez izolacji (lakierowana),
- drzwi: 2 x otwierane na oścież,
- objętość wychwytowa: 1000 litrów,
- przystosowanie: max 8 beczek 200 litrów.

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie dodatki

KR-79 szafa pod beczki 200 litrów 1310 x 990 x 1800 mm 2 x beczki 200 litrów -

KR-80 szafa pod beczki 200 litrów 1800 x 1800 x 2000 mm 4 x beczki 200 litrów -

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 -

nr artykułu: KR-79

nr artykułu: KR-82

nr artykułu: KR-81

nr artykułu: KR-83
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Firma Ikapol od wielu lat cieszy się nienaganną opinią u swoich klientów. Gwarantujemy do-
skonały stosunek ceny do jakości oferowanych przez nas magazynów. Na pierwszym miejscu 
zawsze stawiamy potrzeby klienta. Staramy się wypracować wspólne rozwiązania dotyczące 
wielkości kontenera, jak najlepiej zagospodarować powierzchnię magazynową oraz dobrać 
urządzenia dedykowane pod konkretne substancje, które są przechowywane. Wystarczy, że 
otrzymamy kartę charakterystyki przechowywanych mediów oraz ich ilość i wielkość pojem-
ników. Na podstawie tych danych zaprojektujemy idealny magazyn spełniający wszystkie 
normy, zapewniający funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.

   ZAPROJEKTOWALIŚMY MIĘDZY INNYMI:

KONTENERY NIEIZOLOWANE

KONTENERY IZOLOWANE

KONTENERY PRZYSTOSOWANE DO STREFY EX

KONTENERY Z UTRZYMANIEM TEMPERATURY

KONTENERY Z MOŻLIWOŚCIĄ WCHODZENIA

NASZYMI PRIORYTETAMI SĄ:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW TERMINOWOŚĆ DOSTAW PODEJŚCIE DO KLIENTA



   ZAPROJEKTOWALIŚMY MIĘDZY INNYMI:

MAGAZYNY CHEMICZNE
DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Magazyny chemiczne do przechowywania cieczy łatwopalnych i substancji niebezpiecznych. Magazyny wyko-
nywane są z najwyższej jakości materiałów, które są odporne na działania mechaniczne i chemiczne, a nawet 
ognioodporne. Kontenery magazynowe projektowane i realizowane są zgodnie z wymaganiami polskimi i eu-
ropejskimi normami względem magazynowanych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Magazyny che-
miczne wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta, także możemy spełnić każde wymagane założenia 
kontrahenta. Odpowiednie przechowywanie substancji zagrażających życiu pracownikom i osobom trzecim jest 
obowiązkiem każdego pracodawcy.

MAGAZYNY ZE STAŁĄ WYMIANĄ
POWIETRZA EX

MAGAZYNY PRZYSTOSOWANE DO 
STREFY EX

MAGAZYNY Z UTRZYMANIEM
TEMPERATURY + WENTYLACJA EX

KONTENERY MAGAZYNOWE
NIEIZOLOWANE

KONTENERY MAGAZYNOWE
IZOLOWANE

MAGAZYNY ZE STAŁĄ WYMIANĄ
POWIETRZA

Kontener wyposażony jest w wentylator dedy-
kowany do strefy zagrożenia wybuchem, jego 
rodzaj dobierany jest w zależności od potrzeb.

Magazyny przystosowane do strefy EX są to 
specjalistyczne magazyny spełniające naj-
wyższe normy bezpieczeństwa w procesie 
przechowywania materiałów niebezpiecz-
nych.

Specjalistyczny kontener wyposażony w taki 
sposób, aby utrzymać temperaturę na stałym 
wskazanym poziomie, dzięki zamontowanym 
grzejnikom elektrycznym.

Magazyny nieizolowane przeznaczone są do 
magazynowania różnego rodzaju substancji, 
które nie wymagają zachowania odpowiedniej 
temperatury wewnątrz magazynu.

Magazyny izolowane  przeznaczone są do 
magazynowania różnego rodzaju substancji, 
które wymagają zachowania odpowiedniej 
temperatury wewnątrz magazynu.

W magazynie do stałej wymiany powietrza 
zamontowany jest wentylator wyciągowy oraz 
kratka wentylacyjna pozwalająca na dopływ 
świeżego powietrza.

RODZAJE IZOLACJI CIEPLNYCH:
Płyty warstwowe, które stosujemy, są nowoczesnym materiałem budowlanym stosowanym jako elementy elewacji ściennej i pokrycia da-
chowego w budownictwie przemysłowym, handlowo-usługowym, sportowym, rolniczym oraz kontenerowym. W porównaniu do innych, 
tradycyjnych materiałów budowlanych charakteryzują się:

WEŁNA MINERALNA

STYROPIAN

PIANKA POLIURETANOWA

Płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), mocowana do konstrukcji 
wsporczej przy pomocy łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty. Są to płyty o uniwersal-
nym charakterze i nadają się na obiekty o różnorodnym przeznaczeniu. Płyty te to przykład nowo-
czesnego produktu łączącego w sobie najlepsze osiągnięcia współczesnej technologii poliuretano-
wej w zakresie rdzenia oraz mechanicznej sztywności przetoczenia trapezowego.

Płyty wypełnione styropianem charakteryzują się przede wszystkim małym ciężarem jednostko-
wym. Posiadają niski współczynnik przewodzenia ciepła pozwalający na uzyskanie znacznych 
oszczędności energii. Cechują się nie rozprzestrzenianiem ognia (płyty z rdzeniem styropiano-
wym). Wyróżniają się także prostą i łatwą konserwacją wykonanych dachów i całych obiektów z 
płyt warstwowych oraz estetyką wykonania i możliwością zastosowania niekonwencjonalnych 
rozwiązań architektonicznych i budowlanych w obiektach.

Wełna mineralna ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła pozwalający na uzyskanie 
znacznych oszczędności energii. Charakteryzuje się dużą odpornością ogniową (niepalnością - pły-
ty z rdzeniem z wełny mineralnej). Posiada również dobre właściwości akustyczne. Cechuje się 
prostą i łatwą konserwacją wykonanych dachów i całych obiektów z płyt warstwowych oraz este-
tyką wykonania i możliwością zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań architektonicznych 
i budowlanych w obiektach.

Magazyny chemiczne do przechowywania cieczy łatwopalnych i substancji niebezpiecznych. Magazyny chemiczne do przechowywania cieczy łatwopalnych i substancji niebezpiecznych. 

 Kontenery magazynowe projektowane i realizowane są zgodnie z wymaganiami polskimi i eu-
nywane są z najwyższej jakości materiałów, które są odporne na działania mechaniczne i chemiczne, a nawet 
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PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA
MONTOWANE W MAGAZYNACH:

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych sub-
stancji są one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart cha-
rakterystyki magazynowanych mediów oraz wielkości kontenera.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Umieszczony na zewnątrz kontenera, zabezpieczony 
obudową przed warunkami atmosferycznymi, jest 
podłączony do gniazda na obudowie szafy sterującej 
kontenera. W sytuacjach awaryjnych tj. brak zasi-
lania stanowi źródło energii dla szafy sterowniczej. 
Zespół prądotwórczy automatycznie po zaniku zasi-
lania z sieci włączy się. W szafi e SZR przełączy zasila-
nie z sieci na zasilanie z agregatu.

KLIMATYZATOR EX ATEX
Zadaniem zainstalowanego klimatyzatora w wersji 
przeciwwybuchowej jest m.in. obniżenie temperatury 
w pomieszczeniu. Klimatyzator może również pełnić 
funkcję grzewczą w kontenerze.

GRZEJNIK ELEKTR. 2KW EX ATEX
Ilość i moc grzejników elektrycznych jest dobierana 
do kubatury kontenera. Mają one za zadanie ogrzać 
pomieszczenie do żądanej temperatury, którą regulu-
je automatyczny sterownik.

CZUJNIK TEMPERATURY
Kontroluje temperaturę w kontenerze. Gdy tempera-
tura przekroczy określoną wartość, przekazuje in-
formację na przykład do sygnalizatora akustyczno-
-świetlnego lub innego urządzenia informującego o 
nieprawidłowościach. Zapewnia to natychmiastową 
reakcję osób odpowiedzialnych i możliwość szybkiej 
interwencji w przypadku awarii.

SYGNALIZATOR ALARMOWY
Odbiera sygnał od czujnika temperatury. W momen-
cie, gdy temperatura przekracza określoną wartość 
wydaje sygnał akustyczny oraz świetlny. Sygnali-
zator również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w 
momencie zaniku napięcia.

WENTYLATOR HCBT EX ATEX
Zadaniem montowanych wentylatorów dedykowa-
nych dla strefy EX umieszczonych wewnątrz konte-
nera jest odprowadzenie zanieczyszczonego powie-
trza na zewnątrz magazynu.

OŚWIETLENIE EX ATEX
Przeznaczone jest do zastosowań w pomieszcze-
niach zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwo-
palnych oparów, gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W 
i szczelności IP66.

GNIAZDO ELEKTRYCZNE EX ATEX
Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji dla stre-
fy Ex 230V, 16A.

PROFESJONALNE DORADZTWO
NIE CZEKAJ! ZADZWOŃ DO NAS!

(68) 362 62 70

WWW.MAGAZYNY-CHEMICZNE.PL

PRZYKŁADOWE 
MONTOWANE W MAGAZYNACH:
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ZEWNĘTRZNY MAGAZYN CHEMICZNY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (FARB I LAKIERÓW)

nr artykułu: M
CH

IEX-30

SZCZEGÓŁY:
- długość wewnętrzna kontenera: 6000 mm
- głębokość wewnętrzna kontenera: 5000 mm
- wysokość wewnętrzna kontenera: 2300 mm
- drzwi na dłuższym boku (dwuskrzydłowe): 2000 x 2000 mm
- kolor: RAL 7035

Kontener dopasowany do przechowywania (aktywnego i pasywnego) substancji łatwopalnych - zakres temperatury powyżej 5°C przez 
cały rok. Magazyn wykonany z ociepleniem 100 mm z wanną ociekową na całej powierzchni podłogi. Solidna konstrukcja ramowa z pro-
fi li zamkniętych i kształtowników walcowanych.  Drzwi z blokadą przed zatrzaśnięciem. Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże 
całkowicie izolowane cieplnie z izolacją z wełny mineralnej (grubość izolacji co najmniej 100 mm).  Wanna wychwytowa z 5 mm blachy 
stalowej przystosowana do węglowodorów chlorowych WZ 2.2 (szczelnie spawana).  Zatwierdzone do przechowywania płynów łatwopal-
nych i wszystkich materiałów szkodliwych dla wody - wanny ociekowe wykonane zgodnie z europejską normą doboru wanien. Ilość 
wymian powietrza w kontenerze to ponad 10/h. Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo.

Gwarancja 
temperatury na 

poziomie powyżej 
5°C przez cały rok.

KONTENER NIEIZOLOWANY DO SKŁADOWANIA ODPADÓW – STREFA EX

internet: www.magazyny-chemiczne.pl | www.kontenery-chemiczne.pl

KONTENER NIEIZOLOWANY DO SKŁADOWANIA ODPADÓW – STREFA EX

nr artykułu: MCHNEX-20

Instalacja
elektryczna EX 
zgodnie z ATEX.

SZCZEGÓŁY:
- zewnętrzna długość kontenera: 5000 mm
- zewnętrzna głębokość kontenera: 2000 mm
- zewnętrzna wysokość kontenera: 2200 mm
- kontener w całości orynnowany

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamknię-
tych ze stali certyfi kowanej. Ściany oraz dach wykonane z blachy trape-
zowej ocynkowanej. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe na dłuższym boku. 
Wanna wychwytowa ze zdejmowaną kratownicą. Rampa do łatwiejszego 
wprowadzania pojemników wózkiem paletowym. Instalacja elektryczna 
EX zgodnie z ATEX – lampa oświetleniowa.

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamknię-
Ściany oraz dach wykonane z blachy trape-

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe na dłuższym boku. 
Wanna wychwytowa ze zdejmowaną kratownicą. Rampa do łatwiejszego 

Instalacja elektryczna 
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ZEWNĘTRZNY MAGAZYN CHEMICZNY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH I ŁATWOPALNYCH

nr artykułu: M
CH

IEX-13

Kontener przystosowany do przechowywania aktywnego i pasywnego substancji niebezpiecznych. Solidna konstrukcja ramowa z profi li 
zamkniętych i kształtowników walcowanych. Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże całkowicie izolowane cieplnie z izolacją z 
wełny mineralnej niepalnej – A2 zgodnie z normą DIN 4102-1. Zatwierdzone do przechowywania płynów łatwopalnych i wszystkich ma-
teriałów szkodliwych dla wody – wanny ociekowe wykonane zgodnie z europejską normą doboru wanien. Wanna wychwytowa z 5 mm 
blachy stalowej przystosowana do węglowodorów chlorowych WZ 2.2 (szczelnie spawana). Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ognio-
wo. Tylna i boczne ściany zabudowane regałami z regulowaną wysokością półek do składowania pojemników różnej wielkości. Drzwi 
podwójne otwierane na oścież (2280 x 2343 mm). Kontener posiada agregat prądotwórczy zasilający wszystkie elementy wyposażenia 
kontenera, agregat zamknięty i zadaszony.

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 3500 mm
- głębokość kontenera: 3500 mm
- wysokość kontenera: 2500 mm
- obciążenie dachu: 110 kg/m2
- obciążenie wanny wychwytowej: 2000 kg/m2

KONTENER DOPASOWANY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH:
- izopropanol,
- metyloetyloketon.

WARUNKI KONIECZNE (WYNIKAJĄCE Z KART CHARAKTERYSTYK) DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI:
- zakres temperatury 15 – 25°C przez cały rok,
- wentylacja EX na poziomie 10 wymian / h,
- wanna ociekowa zbiorcza – ochrona środowiska,
- klimatyzator EX 2 funkcyjny działający jako urządzenie chłodzące i zimą jako grzejące.

Temperatury na 
poziomie 15-25°C przez 

cały rok.

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 3500 mm
- głębokość kontenera: 3500 mm
- wysokość kontenera: 2500 mm
- obciążenie dachu: 110 kg/m2
- obciążenie wanny wychwytowej: 2000 kg/m2
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Kontener wykonany z blachy stalowej, konstrukcja z certyfi kowanej stali, spawana. Kontener wyposażony w system wysuwanych i 
wymiennych wanien wychwytowych – wyjmowane z obu stron kontenera. Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe na całej ścianie. Półka na 
podłodze – wykonana z ocynkowanej kraty wema – wymienna. Dodatkowo zamontowany bezdotykowy kran z czasowym wyłącznikiem 
wody. Zastosowano podwójny system ścienny – w celu minimalizacji ryzyka dużego zabrudzenia ścian żywicą. Zastosowana wentylacja 
grawitacyjna.

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZNE
NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE
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KONTENER IZOLOWANY DO PRZECHOWYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

nr artykułu: M
CH

I-6

SZCZEGÓŁY:
- zewnętrzna długość kontenera: 3000 mm
- zewnętrzna głębokość kontenera: 2000 mm
- zewnętrzna wysokość kontenera: 2000 mm
- kontener w całości orynnowany

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamkniętych ze stali certyfi kowanej. Ściany oraz dach wykonane z płyty 
warstwowej, izolacja cieplna 60 mm, wypełnienie styropian. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, na dłuższym boku. Wanna wychwytowa 
ze zdejmowaną kratownicą. Wentylacja grawitacyjna. Dodatkowo w celu doświetlenia zamontowany świetlik na bocznej ścianie.

SPECJALISTYCZNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH Z ŻYWICY

nr artykułu: MCHN-8

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 3200 mm
- głębokość kontenera: 2600 mm
- wysokość kontenera: 2000 mm
- wanny wychwytowe: 830 x 1300 mm (12 szt.)

Wanna wychwytowa 
ze zdejmowaną

kratownicą.

Dodatkowo do kontenera 
możemy wykonać schody

dostosowane do wysokości 
wanien.
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KONTENER MAGAZYNOWY Z PÓŁKĄ POD 8 POJEMNIKÓW TYPU IBC LUB 32 BECZKI 200 LITRÓW

nr artykułu: M
CH

PN
-8

Kontener piętrowy, przystosowany do przechowywania beczek oraz pojemników IBC na 2 poziomach składowania. W całości wykonany 
ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamkniętych ze stali certyfi kowanej. Ściany, dach oraz drzwi wykonane z blachy ryfl owanej 
ocynkowanej (RAL 5010). Drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne na całej dłuższej ścianie kontenera. Wanna wychwytowa ze zdejmowaną 
kratownicą. Półka z krat wema. Nośność półki: 1000 kg/m2. Wolno w nich przechowywać biernie ciecze zapalne, o ile zachowane są także 
odstępy bezpieczeństwa od sąsiednich budynków. Pojemność wychwytu minimum: 1400 litrów. Magazyn wyposażony w wentylację 
grawitacyjną zapewniającą naturalne przewietrzenie w zakresie wymaganym dla składowania pasywnego, otwory zabezpieczone przed 
wpływem warunków atmosferycznych.

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 5500 mm
- głębokość kontenera: 1600 mm
- wysokość kontenera: 3500 mm

Pojemność wychwytu 
kontenera minimum: 

1400 litrów.

Zadzwoń: (68) 362 62 70
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KONTENER IZOLOWANY DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH Z ŻYWICY

nr artykułu: M
CH

N
-7

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 5000 mm
- głębokość kontenera: 1300 mm
- wysokość kontenera: 2000 mm
- wanny wychwytowe: 830 x 1300 x 700 mm (6 szt.)

Wykonanie kontenera bardzo stabilne pod szybko wiążącą się żywicę. Kontener wykonany z blachy stalowej, konstrukcja z certy-
fi kowanej stali, spawana. Kontener wyposażony w system wysuwanych i wymiennych wanien wychwytowych. Drzwi przesuwne 
dwuskrzydłowe na całej ścianie. Półka na podłodze – wykonana z ocynkowanej kraty wema – wymienna. Dodatkowa półka na wysokoś-
ci 130 cm, o głębokości połowy kontenera – do przechowywania mniejszych pojemników. Dodatkowo zamontowany bezdotykowy kran z 
czasowym wyłącznikiem wody. Zastosowano podwójny system ścienny – w celu minimalizacji ryzyka dużego zabrudzenia ścian żywicą. 
Zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Możemy wykonać 
schody dostosowane 

do wysokości wanien.

MAGAZYNY CHEMICZNE
POD WYMIAR

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich potrzeb ?

www.kontenery-chemiczne.pl

MAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNEMAGAZYNY CHEMICZNE
POD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIARPOD WYMIAR

Zadzwoń: (68) 362 62 70



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: kontakt@magazyny-chemiczne.pl254

MAGAZYNY
CHEMICZNE

Kontener pod 37 pojemników typu IBC. Idea kontenera polega na załadunku pojemników IBC (w ilości 37 sztuk) z jednej strony następuje 
załadunek, pojemniki pod wpływem własnej ciężkości przesuwają się po rolkach do hali produkcyjnej gdzie następuje ich rozładunek. 
Pojemniki przesuwają się pod własnym ciężarem na przygotowanych półkach z rolkami. Obciążenia uwzględniają ciężar wszystkich 
pojemników, blokady w celu zatrzymania pojemników w najniższym miejscu półki. Drzwi: wrota potrójne rozsuwane – po obu stronach. 
Dach wykonany ze spadem i orynnowaniem. Każda półka wykonana pod kątem, półki wykonane z rolkami w odstępie 30 cm od średnicy 
rolki (półki z blokadą). Magazyn posiada ocieplenie z wełny mineralnej, urządzenia przeciwwybuchowe typu Ex w postaci: wentylatora 
10 wymian powietrza na godzinę, ogrzewania  i klimatyzatora o dużej mocy. Warunki w magazynie są zgodne z temperaturą w hali pro-
dukcyjnej, dlatego substancja chemiczna może zostać bezpośrednio użyta w produkcji bez konieczności jej chłodzenia lub podgrzewania. 
Cała podłoga magazynu została wykonana w postaci wanny wychwytowej, do której zbierają się niekontrolowane wycieki lub wyciek w 
czasie uszkodzenia któregoś z pojemników. 
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MAGAZYN CHEMICZNY Z UTRZYMANIEM TEMPERATURY W ZAKRESIE 21-38°C PRZEZ CAŁY ROK

nr artykułu: M
CH

IEX-37

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 4500 mm
- głębokość kontenera: 4500 mm
- wysokość kontenera: 4800 mm
- izolacja: 100 mm
- wentylacja: 10 wymian powietrza / h
- grzejniki o dużej mocy grzewczej
- klimatyzator dwufunkcyjny z opcją grzania i chłodzenia

Kontener wmontowany w ścianę 
hali magazynowo-produkcyjnej
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KONTENER DO SKŁADOWANIA AKTYWNEGO I PASYWNEGO 30M²

nr artykułu: M
CH

IEX-22

SZCZEGÓŁY:
- długość zewnętrzna kontenera: 6000 mm
- głębokość zewnętrzna kontenera: 5000 mm
- wysokość zewnętrzna kontenera: 2200 mm
- izolacja: 80 mm

Solidna konstrukcja ramowa z profi li zamkniętych i kształtowników walcowanych. Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże 
całkowicie izolowane cieplnie (80 mm – wypełnienie styropian). Podłoga z blachy ryfl owanej. Wanny ociekowe – 2 sztuki. Założenie 
utrzymania stałej temperatury wewnętrznej w zakresie 15-20°C. Urządzenia mechaniczne i instalacja w opcji EX (przeciwwybuchowa) – 
klimatyzator bez opcji Ex, 10 wymian powietrza/h – punkty oświetleniowe i gniazda elektryczne EX. 

Magazyn chemiczny jednopoziomowy z możliwością wejścia, pod małe pojemniki z substancją stała, dlatego brak konieczności zasto-
sowania wanny wychwytowej. W magazynie zastosowane zostały szafy chemiczne dla substancji ciekłych, wyciągi z szaf podłączone do 
wentylacji ogólnej kontenera odprowadzającej opary na zewnątrz.

Kontener wyposażony 
dodatkowo w szafy

bezpieczeństwa.

internet: 

DODATKOWO WYPOSAŻONY W:
- szafa bezpieczeństwa 50 litrów (magazynowanie do 100 kg),
- szafa do przechowywania kwasów i zasad (podłączona do wentylatora głównego),
- szafa do przechowywania trucizn 50 litrów (podłączona do wentylatora głównego).

WWW.MAGAZYNY-CHEMICZNE.PL
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KONTENER MAGAZYNOWY DO WARSZTATU SAMOCHODOWEGO 45M²

nr artykułu: 00-000

Ściany boczne i dach wykonane z izolacją 80 mm. Brama wjazdowa ocieplana (2250 x 2500 mm) z zamkiem. Gniazda zasilające 12 sztuk 
(230V) – umiejscowienie zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. Podłoga ryfl owana oraz dwie wanny ociekowe.

SZCZEGÓŁY:
- długość zewnętrzna kontenera: 7500 mm
- głębokość zewnętrzna kontenera: 6000 mm
- wysokość zewnętrzna kontenera: 2800 mm
- gniazdka 230V: 12 szt.

Utrzymanie temperatury
wewnętrznej nie spadającej

poniżej 0°C.
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KONTENER MAGAZYNOWY DO SKŁADOWANIA BECZEK 200 LITRÓW Z OLEJAMI DO MASZYN

nr artykułu: M
CH

IEX-31

SZCZEGÓŁY:
- wymiary wewnętrzne kontenera: 6000 x 5000 x 2300 mm
- wymiary zewnętrzne kontenera: 6200 x 5200 x 2500 mm

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamkniętych ze stali certyfi kowanej. Ściany oraz dach wykonane z płyty 
warstwowej; izolacja cieplna 100 mm, wypełnienie styropian, kolor: RAL 9002. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe na dłuższym boku (wy-
miar 2000 x 2000 mm) zapewniające swobodny wjazd ręcznym wózkiem paletowym. Wanna wychwytowa ze zdejmowaną kratownicą. 
Zabezpieczenia antykorozyjne. Rampa najazdowa. Regał do przechowywania mniejszych pojemników. Kontener dwumodułowy, składa-
ny na miejscu. Zastosowane urządzenia zapewniają temperaturę dodatnią w kontenerze przy -20°C zimą.

Zastosowane urządzenia zapew-
niają temperaturę dodatnią w 
kontenerze przy -20°C zimą.

internet: internet: internet: 

KONTENER DO MAGAZYNOWANIA 10 SZT. BECZEK 200 LITROWYCH NA PALETACH

SZCZEGÓŁY:
- długość kontenera: 4200 mm
- głębokość kontenera: 2100 mm
- wysokość kontenera: 2300 mm
- kontener w całości orynnowany

Ściany oraz dach wykonane z blachy płyty warstwowej, izolacja cie-
plna 100 mm – wypełnienie styropian. Drzwi wejściowe dwuskrzy-
dłowe na dłuższym boku, wymiar 2000 x 2000 mm, zapewniające 
swobodny wjazd ręcznym wózkiem paletowym. 

nr artykułu: MCHI-8
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KONTENER DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH ORAZ WYBUCHOWYCH

nr artykułu: M
CH

IEX-21

Solidna konstrukcja ramowa z profi li zamkniętych i kształtowników walcowanych. Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże 
całkowicie izolowane. Ściany boczne i dach wykonane z izolacji 100 mm (wełna mineralna – niepalna) REI 120 minut; drzwi stalowe z 
ognioodpornością REI 120. Założenie utrzymania stałej temperatury wewnętrznej w zakresie 5-25°C w wersji z klimatyzatorem przez cały 
rok. Urządzenia mechaniczne i instalacja w opcji EX (przeciwwybuchowa) – klimatyzator w opcji EX; wentylator 10 wymian powietrza/h 
w opcji EX; 2 punkty oświetleniowe EX; grzejnik EX w wersji z klimatyzacją i gniazdo elektryczne EX.

SZCZEGÓŁY:
- długość zewnętrzna kontenera: 5000 mm
- głębokość zewnętrzna kontenera: 4200 mm
- wysokość zewnętrzna kontenera: 2500 mm
- rampa najazdowa: 1200 x 1200 mm

Utrzymanie stałej temperatury 
wewnętrznej w zakresie 5-25°C.

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich potrzeb ?

kontakt@magazyny-chemiczne.pl

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich potrzeb ?rozwiązania dla Twoich potrzeb ?rozwiązania dla Twoich potrzeb ?

Zadzwoń: (68) 362 62 70
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KONTENER IZOLOWANY Z PRZESUWANYMI DRZWIAMI I WYPOSAŻENIEM

nr artykułu: M
CH

I-18

SZCZEGÓŁY:
- zewnętrzna długość kontenera: 6300 mm
- zewnętrzna głębokość kontenera: 2800 mm
- zewnętrzna wysokość kontenera: 2500 mm
- wewnętrzna długość kontenera: 6000 mm
- wewnętrzna głębokość kontenera: 2500 mm
- wewnętrzna wysokość kontenera: 2100 - 2200 mm
- kontener w całości orynnowany

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamkniętych ze stali certyfi kowanej. Ściany oraz dach wykonane z płyty 
warstwowej, izolacja cieplna 100 mm, wypełnienie styropian, RAL – 9006. Drzwi wejściowe przesuwne na dłuższym boku (szerokość ok. 
1400 mm) zapewniające swobodny wjazd ręcznym wózkiem paletowym. Umieszczone na zewnątrz kontenera. Wanna wychwytowa ze 
zdejmowaną kratownicą. Kontener wyposażony w regały do przechowywania mniejszych pojemników.

internet: 

Magazyn zapewnia swobodny 
wjazd ręcznym 

wózkiem paletowym.
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KONTENER CHEMICZNY DO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W STREFIE EX

nr artykułu: M
CH

IEX-38

Magazyn o powierzchni 40m2 - w całej podłodze wbudowana wanna wychwytowa z platformą w postaci ocynkowanej kraty wema. Z 
jednej strony drzwi poczwórne rozsuwane, z drugiej strony potrójnie rozsuwane, projekt miał na celu dostęp z zewnątrz do każdego z po-
jemnika IBC w celu poboru próbek bez konieczności wejścia do środka. Izolacja z wełny 100 mm, osprzęt gwarantujący utrzymanie stałej 
temperatury na poziomie 5-20 stopni 0C  i wilgotności w opcji EX (wentylator, klimatyzator, nagrzewnice). Kontener posiada zewnętrzny 
sygnalizator świetlny i dźwiękowy w celu informowania w razie radyklanych zmian. 

Utrzymanie stałej temperatury 
przez 365 dni w roku
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MAGAZYN Z MOŻLIWOŚCIĄ WCHODZENIA PRZEZNACZONY DO DOZOWANIA CHEMIKALIÓW W STREFIE EX

nr artykułu: M
CH

I-69

Magazyn chemiczny wyposażony w dwie chemoodporne wanny wyjmowane na zewnątrz za pomocą otwieranych szufl ad. Podłoga 
wykonana z chemoodpornej kraty. Magazyn wyposażony w prysznic bezpieczeństwa i płóczkę oczu. Zasada doboru to utrzymanie stałej 
temperatury na poziomie 5-20 stopni C0 przez cały rok i dobór urządzeń EX dla substancji wybuchowych: wentylator 10 wymian/h, kli-
matyzator i nagrzewnice. 

internet: 

Podłoga z wanny
chemoodpornej z tworzywa

Wanny wyjmowane 
z zewnątrz kontenera

Kontener posiada wewnątrz 
prysznic bezpieczeństwa

temperatury na poziomie 5-20 stopni C
matyzator i nagrzewnice. 

Stałe utrzymanie temperatury 
na poziomie 10-20 0C
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KONTENER SPECJALISTYCZNY DO PRZECHOWYWANIA ŻYWICY Z UTRZYMANIEM TEMPERATURY PRZEZ CAŁY ROK

nr artykułu: M
CH

PIEX-8

W całości wykonany ze stabilnej spawanej konstrukcji, profi li zamkniętych ze stali certyfi kowanej. Ściany oraz dach wykonane z płyty 
warstwowej, wypełnienie wełna mineralna – grubość 60 mm. Drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne na całej dłuższej ścianie kontenera. 
Wanna wychwytowa ze zdejmowaną kratownicą. Półka wewnątrz kontenera wykonana z krat wema.

SZCZEGÓŁY:
- zewnętrzna długość kontenera: 6800 mm
- zewnętrzna głębokość kontenera: 1400 mm
- zewnętrzna wysokość kontenera: 3000 mm
- kontener w całości orynnowany

Magazyn utrzymuje
temperaturę przez cały rok.temperaturę przez cały rok.
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