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WANNY WYCHWYTOWE



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 161161161

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

WANIENKI OCIEKOWE - WYSOKA JAKOŚĆ TWORZYWA

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI
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Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają rozbry-
zgowi przechwytywanej substancji i pozwalają na utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu.

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

ROLKA SORPCYJNA MASKUJĄCA WD
nr artykułu: DS-93 

WANNA OCIEKOWA Z TWORZYWA
nr artykułu: 344 

LEJEK Z PE
nr artykułu: 11202Y 

nr artykułu wymiar nr artykułu wymiar nr artykułu wymiar

341 500 x 350 x 80 mm 343 800 x 450 x 100 mm 345 500 x 550 x 100 mm

342 650 x 450 x 80 mm 344 1000 x 600 x 100 mm 346 1200 x 500 x 40 mm

WANIENKI OCIEKOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI SILNIE AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

nr artykułu wymiary objętość

UT1031 1219 X 305 X 121 mm 45 litry

28716 965 x 660 x 139 mm 75 litrów

28717 1206 x 603 x 139 mm 75 litrów

28718 959 x 867 x 139 mm 87 litrów

UT1032 1219 x 1016 x 89 mm 114 litrów

nr artykułu: 28716

nr artykułu: 28717

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

PRZYSTOSOWANE DO CIECZY AGRESYWNYCH CHEMICZNIE
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MAGAZYNY
CHEMICZNE

WWW.MAGAZYNY-CHEMICZNE.PL   |   WWW.KONTNERY-CHEMICZNE.PL

PROFESJONALNE DORADZTWO
NIE CZEKAJ! ZADZWOŃ DO NAS!

(68) 362 62 70(68) 362 62 70
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI
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WANIENKA WYCHWYTOWA

nr artykułu: C086-45436

Wanienka wykonana z wysokiej jakości polietylenu (zlewarka) 
z 4 wypustami do zlewania płynów, dodatkowe wzmocnienie 
za pomocą krzyżaka na środku powoduje lepszą stabilność oraz 
wytrzymałość wanienki. Wanienka ma zastosowanie w warsztatach 
samochodowych, przy naprawach maszyn itp.

nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: C086-45436

samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.samochodowych, przy naprawach maszyn itp.

nr artykułu wymiar pojemność obciążenie

6892 690 x 440 x 105 mm 20 litrów 1,3 kg

6891 1010 x 7300 x 125 mm 55 litrów 2,8 kg

WANNY WYCHWYTOWE LABORATORYJNE

Wanienki wychwytowa wykonane z odpornego na działanie chemikaliów tworzywa. Zalecane do przechowywania małych po-
jemników z substancjami żrącymi i łatwopalnymi. Swoje zastosowanie znalazły w laboratoriach i wszędzie tam, gdzie próbki musza być 
w bezpieczny sposób przechowywane.

nr artykułu wymiar pojemność

P70-7001 430 x 410 x 155 mm 15 litrów

P70-7002 620 x 420 x 155 mm 20 litrów

5248-YE 630 x 550 x 80 mm 10 litrów

jemników z substancjami żrącymi i łatwopalnymi. Swoje zastosowanie znalazły w laboratoriach i wszędzie tam, gdzie próbki musza być 

nr artykułu: P70-7002 nr artykułu: P70-7001

nr artykułu: 5248-YE

nr artykułu: 6892

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają
rozbryzgowi przechwytywanej substancji i pozwalają na utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu. Idealna do wychwytywania 
wycieków, jak również przelewania płynów z pojemników. Sprawdza się nie tylko w pracach warsztatowych. Wyposażona w dno antyrozbryzgo-
we i uchwyty do przenoszenia.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI
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WANNA OCIEKOWA - WYGODNE I PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE

nr artykułu: IKA-WK1

nr artykułu: IKA-WK2

nr artykułu wymiary zewnętrzne

IKA-WK1 1200 x 850 x 150 mm

IKA-WK2 1180 x 400 x 150 mm

IKA-WK3 1000 x 700 x 140 mm

IKA-WK4 1180 x 400 x 150 mm

IKA-WK5 1000 x 700 x 140 mm

WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI

www.youtube.com/user/ikapolTV
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Wanienka wychwytowa do zatrzymywania wyciekających płynów. Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu 
w 100% do recyklingu. Przeznaczona do składowania mniejszych pojemników, kanistrów, puszek z olejami, chemikaliami. Miejsce zastosowania 
do stałego wyłapywania wycieków lub do dozowania płynów z pojemników. 

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI
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WANIENKI OCIEKOWE - WYSOKA JAKOŚĆ TWORZYWA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu Wanienka wychwytowa do zatrzymywania wyciekających płynów. Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu 

nr artykułu wymiary krata ociekowa objętość

ST1-20BK 600 x 400 x 155 mm - 20 litrów

ST1-20YEBK 600 x 400 x 155 mm tak 20 litrów

ST1-30BK 805 x 405 x 155 mm - 30 litrów

ST1-30YEBK 805 x 405 x 155 mm tak 30 litrów

ST1-40BK 600 x 800 x 155 mm - 40 litrów

ST1-40YEBK 600 x 800 x 155 mm tak 40 litrów

ST1-60BK 1000 x 600 x 175 mm - 60 litrów

ST1-60YEBK 1000 x 600 x 175 mm tak 60 litrów

ST1-100BK 1200 x 800 x 175 mm - 100 litrów

ST1-100YEBK 1200 x 800 x 175 mm tak 100 litrów

nr artykułu: ST1-20BKBK

nr artykułu: ST1-60BK

nr artykułu: ST1-30YEBK

nr artykułu: ST1-100YEBK

nr artykułu: ST1-40YEBK

nr artykułu: ST1-100BKBK

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nr artykułu: ST1-20BKBK nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu: ST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBK nr artykułu: ST1-40YEBK
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Wanny wychwytowe z ogólnym atestem kontroli technicznej konstrukcji Z-40.22-420. Wykonane z wysokiej jakości polietylenu 
(HDPE). Wysoka odporność chemiczna. Wanny wychwytowe mogą być ustawione bezpośrednio na podłodze lub europalecie.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI
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WANNY WYCHWYTOWE - WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

nr artykułu opis wymiary pojemność waga liczba beczek

8276 wanna wychwytowa bez kratownicy 1205 x 805 x 330 mm 600 kg 16 kg 1 x 200 litrów

8277 wanna wychwytowa z kratownicą ze stali ocynkowanej 1205 x 805 x 340 mm 600 kg 29 kg 2 x 200 litrów

8278 wanna wychwytowa z kratownicą z pe 1205 x 805 x 340 mm 600 kg 29 kg 2 x 200 litrów

8279 wanna wychwytowa bez kratownicy (z nóżkami) 1205 x 805 x 430 mm 600 kg 18 kg 1 x 200 litrów

8280 wanna wychwytowa z kratownicą ze stali ocynkowanej (z nóżkami) 1205 x 805 x 430 mm 600 kg 31 kg 2 x 200 litrów

8281 wanna wychwytowa z kratownicą z pe (z nóżkami) 1205 x 805 x 440 mm 600 kg 31 kg 2 x 200 litrów

8282 wanna wychwytowa bez kratownicy (z płozami) 1205 x 805 x 430 mm 600 kg 20 kg 1 x 200 litrów

8283 wanna wychwytowa z kratownicą ze stali ocynkowanej (z płozami) 1205 x 805 x 430 mm 600 kg 33 kg 2 x 200 litrów

8284 wanna wychwytowa z kratownicą z pe (z płozami) 1205 x 805 x 440 mm 600 kg 33 kg 2 x 200 litrów

8285 mobilna wanna wychwytowa bez kratownicy 1290 x 805 x 1040 mm 400 kg 26 kg 1 x 200 litrów

8286 mobilna wanna wychwytowa z kratownicą ze stali ocynkowanej 1290 x 805 x 1040 mm 400 kg 37 kg 2 x 200 litrów

8287 mobilna wanna wychwytowa z kratownicą z pe 1290 x 805 x 1040 mm 400 kg 39 kg 2 x 200 litrów

8523 element podstawowy regału na pojemniki do wanny 1205 x 805 x 81 mm - 19 kg -

8627 element dodatkowy regału na pojemniki do wanny 1205 x 805 x 129 mm - 19 kg -

nr artykułu: 8280
nr artykułu: 8283

nr artykułu: 8523nr artykułu: 8283
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WANNY WYCHWYTOWE 
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD POJEMNIKI IBC (MAUSER)
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WANNY / PALETY WYCHWYTOWE Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH

nr artykułu wymiary pojemność waga

UT1125* 4724 x 1575 x 222 mm 1060 litrów 141 kg

UT1126* 6299 x 1575 x 222 mm 1344 litrów 198 kg

UT1127* 7087 x 1575 x 222 mm 1382 litrów 241 kg

UT1128* 7874 x 1575 x 222 mm 1420 litrów 274 kg

NOWY SYSTEM PRZEPŁYWOWY

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska

WANNY WYCHWYTOWE 

nr artykułu: UT1128

nr artykułu: UT1127

nr artykułu: UT1125
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nr artykułu nazwa wymiary pojemność

SDP00055OR wanna pod 1 x beczkę 200 litrów 770 x 770 x 170 mm 55 litrów

SDP00240OR wanna pod 2 x beczki 200 litrów (wysoka) 1400 x 760 x 420 mm 240 litrów

SDP00240OR wanna pod 4 x beczki 200 litrów (wysoka) 1400 x 1400 x 270 mm 240 litrów

SDW00112OR wanna pod 2 x beczki 200 litrów (niska) 1410 x 760 x 140 mm 112 litrów

SDW00215OR wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska) 1410 x 1410 x 140 mm 215 litrów

SDP01050OR wanna pod pojemnik IBC 1940 x 1300 x 690 mm 1050 litrów

SDR00001BK rampa najazdowa pod wannę 700 x 850 x 170 mm -

SDB00001OR łączniki do wanien - -

240 litrów

112 litrów

pojemność

55 litrów

pojemność

55 litrów

pojemność

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBCwanna pod pojemnik IBCwanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBC

wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)wanna pod 4 x beczki 200 litrów (niska)

wanna pod pojemnik IBCwanna pod pojemnik IBC

rampa najazdowa pod wannę

wanna pod pojemnik IBCwanna pod pojemnik IBC

rampa najazdowa pod wannęrampa najazdowa pod wannę

(68) 362 62 70

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.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI

infolinia: (68) 362 62 70
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WANNY WYCHWYTOWE POD BECZKI I POJEMNIKI IBC
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   nr artykułu: SDP01050OR

  ZACZEPY DO ŁĄCZENIA WANIEN   WANNA POD POJEMNIK MAUSER  RAMPA ANTYPOŚLIZGOWA

WANNA WYCHWYTOWA POD POJEMNIK IBC
Paleta przeznaczona jest do stosowania pod wielkogabarytowe zbiorniki z substancjami niebezpiecznymi, jak np. oleje, pestycydy. Zapo-
biega rozlewaniu substancji chemicznych podczas opróżniania lub napełniania zbiorników. Dostosowana do ustawiania na niej produktów 
z typoszeregu TruckMaster oraz zbiorników na europaletach, np. kontenerów IBC. Specjalnie wyprofilowane kieszenie w spodniej części 
palety umożliwiają jej łatwe przemieszczanie za pomocą wózka widłowego.

nr artykułu: SDW00112OR
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Polipropylenowa konstrukcja niskoprofilowana eliminuje w 100% przecieki. Mocne, samodopasowujące się kraty, łatwe do demon-
tażu. Antypoślizgowe rampy zapewniają bezpieczeństwo. Zbuduj swój własny dopasowany system! Ze stanowiska możliwe jest odzyskanie 
substancji za pomocą zestawu przelewowego.

WANNY WYCHWYTOWE 
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI
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WANNY WYCHWYTOWE DO NAPEŁNIANIA I DOZOWANIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI
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nr artykułu wanna wychwytowa wymiary objętość obciążenie waga

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

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

28657 pod 4 x beczki 200 litrów 1245 x 1245 x 140 mm 185 litrów 2268 kg 28 kg

28659 pod 6 x beczek 200 litrów 1854 x 1245 x 140 mm 276 litrów 3402 kg 41 kg

28661 pod 8 x beczek 200 litrów 2464 x 1245 x 140 mm 371 litrów 4536 kg 55 kg

28687 rampa pod 28655 1219 x 838 x 159 mm - 455 kg 19 kg
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WANNY WYCHWYTOWE 
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI 
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WANNY WYCHWYTOWE IDEALNE DO NAPEŁNIANIA I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW, KWASÓW ORAZ ŻRĄCYCH CIECZY

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

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: B
CH

01200O
R
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI / POJEMNIKI IBC
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WANNY WYCHWYTOWE POD POJEMNIK IBC

Wanny wychwytowe zostały wykonane z twardego, odpornego na chemikalia 100% polietylenu. Ruszt z tworzywa, łatwo zde-
jmowalny. Wysoka jakość i wytrzymałość wanny daje gwarancję długiej żywotności w warunkach przemysłowych. Przeznaczona do składowa-
nia olejów, chemikaliów (również tych agresywnych). Wanna z każdej strony wyposażona w kieszenie do wygodnego przemieszczania.

nr artykułu wymiar pojemność maksymalne obciążenie waga

BB1FW 1230 x 1230 x 1090 mm 1150 litrów 3000 kg 62 kg

BB2FW 2340 x 1225 x 610 mm 1150 litrów 3000 kg 91 kg

nr artykułu: B
CH

01200O
R

nr artykułu: B
CH

01200O
R

MOBILNA OBSŁUGA BECZEK

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

nr artykułu wymiary max objętość waga

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

nr artykułu: 5200-YE

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI / POJEMNIKI IBC

07

MOBILNA OBSŁUGA BECZEK

nr artykułu: nr artykułu: 5200-YE5200-YE5200-YE
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WANNY WYCHWYTOWE
SYSYTEM MODUŁOWY (PE) DO BECZEK

www.ikapol.net
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MODUŁOWY SYSTEM BEZPIECZNEGO DOZOWANIA PŁYNÓW

Modułowy system  bezpiecznego magazynowania substancji w  2 lub 4 beczkach 110 L - 200 litrów. W 100 % wykonany z poli-
etylenu  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

28667 1244 x 1498 x 660 mm 1388 litrów 64 kg

28669 1244 x 1168 x 305 mm 680 kg 32 kg

28671 495 x 476 x 419 mm 27 kg 4 kg

nr artykułu: 28667
nr artykułu: 28669

nr artykułu: 28671
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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. 

WANNY WYCHWYTOWE 
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (PE)
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ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość

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

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

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

nr artykułu: SJC2-YE-BKBA

nr artykułu: SJC45-YE-BKBF

1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm

1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm1565 x 1620 x 2110 mm

www.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.net  /  sklep on-line: 

1565 x 1620 x 2110 mm

1565 x 1620 x 2110 mm
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WANNY WYCHWYTOWE 
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE 
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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

5750-YE wanna wychwytowa na 1 beczkę 610 x 610 x 100 mm 38 litrów 1 kg

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

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

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

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

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

7006-BK krata z PE 1220 x 580 x 50 mm - 8 kg

znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam, gdzie problem składowania 
jest tylko tymczasowy. jest tylko tymczasowy. Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.

nr artykułu: 5760-YE nr artykułu: 5780-YE

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Elastyczny basen wychwytujący odporny na większość substancji niebezpiecznych, w tym ropę 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. 

WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE
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SKŁADANY ELASTYCZNY BASEN WYCHWYTUJĄCY

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

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO MYCIA AUT, MYCIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH
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WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE
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SKŁADANA WANNA WYCHWYTOWA

Łatwa i przyjemna w użytkowaniu wanna wychwytowa, składająca się do niewielkich rozmiarów to wygoda przy magazynowaniu,
mieści się w skrzynce narzędziowej albo za siedzeniem 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

UT8010 458 x 1474 x 127 mm 75 litów 1 kg

UT8012 1524 x 1474 x 127 mm 250 litrów 1.5 kg

UT8016 3658 x 1474 x 127 mm 565 litrów 2 kg
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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.

WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE
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ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

nr artykułu wymiary pojemność

28319 ø 711 x 279 mm 76 litrów

28321 ø 1295 x 279 mm 250 litrów

28323 ø 1372 x 279 mm 379 litrów

28325 ø 1651 x 279 mm 568 litrów

WYCHWYTUJĄCA PŁACHTA

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

nr artykułu wymiary pojemność

28300 1500 x 1500 mm 3,2 kg

28304 2100 x 21000 mm 4,5 kg

28308 3000 x 3000 mm 6,8 kg

28312 3700 x 3700 mm 10,4 kg

28315 4600 x 4600 mm 15,9 kg

28318 6100 x 6100 mm 29,5 kg

www.youtube.com/user/ikapolTV

28321

28325
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Wanna służy do gromadzenia wody użytkowej lub jako studzienka na substancje niebezpieczne. Szybki montaż i niska masa pozwa-
lają używać ją do przepompowywania wyciekających substancji przy awariach albo jako rezerwuar wody w trudno dostępnych miejscach, na 
przykład w trakcie gaszenia pożarów lub wszędzie tam, gdzie brak ujęcia wody. Najpopularniejsze są sześciokątne zbiorniki o pojemności 1000 
i 2000 litrów.

WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE

www.ikapol.net
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OKRĄGŁA WANNA WYCHWYTOWA

nr artykułu pojemność średnica wew. / zew. wysokość szerokość jednego boku waga

ET 1000 1000 litrów 1300 / 1500 mm 700 mm 750 mm 30 kg

ET 2000 2000 litrów 1380 / 1600 mm 800 mm 1000 mm 50 kg

nr artykułu: ET 1000

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

PŁACHTA ZABEZPIECZANA SPECJALNYMI HACZYKAMIMONTAŻ ZAJMUJE TYLKO KILKA MINUTZBIORNIK PO SPAKOWANIU MA MAŁE ROZMIARY
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Składana wanna wychwytowa przeznaczona jest do ochrony osób i rzeczy w przypadku niepożądanego wycieku wody, substancji ropopo-
chodnych i chemicznych. Jej zaletą w odróżnieniu do plastikowych lub metalowych wanien jest możliwość formowania wokół 
przeszkody. Do manewrowania nią służą stalowe liny pokryte PCV, na obydwu końcach zakończone karabinkiem bezpieczeństwa o maksymal-
nej nośności do 200 kg. Każdy produkt zawiera zintegrowany wskaźnik poziomu, 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.

WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE
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ELASTYCZNA WANNA WYCHWYTOWA

nr artykułu wymiar wymiar opakowania pojemność waga

ET 01 S 350 x 700 x 125 mm 560 x 300 x 120 mm 25 litrów 2 kg

ET 02 M 700 x 700 x 175 mm 560 x 300 x 120 mm 75 litrów 3,3 kg

ET 03 L 1000 x 1000 x 200 mm 710 x 410 x 120 mm 175 litrów 5,6 kg

ET 04 XL 1500 x 1500 x 425 mm 1200 x 560 x 90 mm 900 litrów 17,8 kg

ET 041 XL DECON 1500 x 1500 x 225 mm 1000 x 560 x 90 mm 450 litrów 9,8 kg

ET 05 XXL 2000 x 2000 x 425 mm 1450 x 740 x 90 mm 1600 litrów 23,7 kg

ET 051 XXL EASY PACK 2000 x 2000 x 425 mm 930 x 740 x 90 mm 1600 litrów 23,2 kg

ET 06 SHALLOW 1240 x 840 x 70 mm 450 x 450 x 80 mm 50 litrów 2,9 kg

nr artykułu: ET 01 S nr artykułu: ET 02 M nr artykułu: ET 03 L nr artykułu: ET 04 XL

nr artykułu: ET 041 XL nr artykułu: ET 05 XXL nr artykułu: ET 051 XL nr artykułu: ET 06 SHALLOW
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Metalowe wanny ociekowe pod małe pojemniki wykonane ze stali. Na życzenie mogą zostać ocynkowane lub wyposażone w kratkę 
ociekową lub zawór spustowy.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD MAŁE POJEMNIKI
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METALOWE WANNY OCIEKOWE

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

nr artykułu: KR-2

nr artykułu: KR-3

WANNA OCIEKOWA / SPUSTOWA Z USZAMI

nr artykułu: KR-9 nr artykułu: KR-8nr artykułu: KR-8

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  1200 x 800 x 100 mm.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  1000 x 800 x 100 mm.

Metalowa wanna spustowa z uszami do zbierania płynów odprowadzanych z aut. W całości wykonana ze stali, spawana,  z uszami 
do przenoszenia. Wannę można zamówić w opcji  ocynkowanej,  z kranem spustowym, z kratką ociekową lub płozami do przewożenia.

nr artykułu wymiary pojemność

KR-6 600 x 800 x 100 mm 40 litrów

KR-7 800 x 800 x 100 mm 55 litrów

KR-8 1000 x 800 x 100 mm 70 litrów

KR-9 1200 x 800 x 100 mm 85 litrów

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: KR-9

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD MAŁE POJEMNIKI
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WANNA OCIEKOWA / SPUSTOWA Z USZAMI

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA BEZ KRATY

nr artykułu: KR-121

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 815 x 1240 x 255 mm,
- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,
- nośność: 850 kg.

Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych. To 
produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających 
w pobliżu. 

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA BEZ KRATY

Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania 
materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i 
cieczy zapalnych. 

SZCZEGÓŁY:
- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,
- nośność: 850 kg.

nr artykułu wymiary pojemność

KR-122 1200 x 600 mm 150 litrów

KR-123 1200 x 800 mm 220 litrów

KR-124 1200 x 1200 mm 300 litrów

KR-125 2400 x 820 mm 440 litrów

Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.
produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających 
Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.
produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających 
Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.
produkt, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska oraz chroni ludzi przebywających 

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nr artykułu: 

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 815 x 1240 x 255 mm,
- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,
- nośność: 850 kg.

w pobliżu. 

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  KAŻDĄ WANNĘ MOŻEMY WYPOSAŻYĆ W KÓŁKA, ZAWÓR SPUSTOWY, UZIEMIENIE
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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. Wanny z 3 mm stali spawanej ze zdejmowaną, ocynkowaną ognio-
wo kratą pomostową. Nośność kraty 1100 kg/m2. Oczko kraty – 34 x 38 mm – zapewnia trwałość, odporność na odkształcenia i możliwość 
przechowywania cięższych pojemników. Specjalne płozy umożliwiają transport wózkiem widłowym.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI / POD POJEMNIKI IBC

infolinia: (68) 362 62 70

07

METALOWE WANNY WYCHWYTOWE

nr artykułu wymiary pojemność wychwytowa

KR-126 1200 x 1500 x 700 mm 1100 litrów

KR-127 1200 x 800 x 240 mm 220 litrów

nr artykułunr artykułunr artykułu wymiarywymiarywymiary pojemność wychwytowapojemność wychwytowapojemność wychwytowa

nr artykułu: KR-126

nr artykułu: K
R-127

  KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  NOŚNOŚĆ KRATY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB: 1100 kg/m2 lub 2100 kg/m2
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI / POD POJEMNIKI IBC

www.ikapol.net
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WANNA WYCHWYTOWA PRZYSTOSOWANA DO PRZECHOWYWANIA 6 BECZEK 200L

Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do 
składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.

nr artykułu: KR-128

Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do Wanna wychwytowa przystosowana do składowania 6 beczek po 200 litrów. Wanna wykonana ze 3 mm stali. Wanna dopuszczona do 
składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: KR-128KR-128KR-128KR-128

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  KAŻDĄ WANNĘ MOŻEMY WYPOSAŻYĆ W KÓŁKA, ZAWÓR SPUSTOWY, UZIEMIENIE

WANNA WYCHWYTOWA DO SKŁADOWANIA POJEMNIKÓW IBC Z KRANEM SPUSTOWYM

Specjalna konstrukcja zbiornika ociekowego eliminuje rozlewanie się płynów poza część zbiorczą wanny, co gwarantuje czystość w mie-
jscu pracy. Konstrukcja na płozach umożliwiająca przewożenie wanny. Przystosowana do składowania materiałów zapalnych, wysoce 
zapalnych i silnie zapalnych. W opcji dodatkowej istnieje możliwość ocynkowania.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2680 x 1300 x 430 mm

nr artykułu: KR-129B

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2680 x 1300 x 430 mm- wymiary: 2680 x 1300 x 430 mm- wymiary: 2680 x 1300 x 430 mm- wymiary: 2680 x 1300 x 430 mm

nr artykułu: KR-129B
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Wanna wychwytowa z 3 mm stali spawanej ze zdejmowaną, ocynkowaną kratą pomostową. Nośność kraty 1100 kg/m2. Ocz-
ko kraty – 34 x 38mm – zapewnia trwałość, odporność na odkształcenia i możliwość przechowywania cięższych pojemników. 
Specjalne płozy umożliwiają transport wózkiem widłowym. Dodatkowo na krótszym boku zamontowany kran spustowy umożliwiający łatwe 
opróżnianie wanny. Śrubka do przykręcenia uziemienia.

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI Z KRANEM SPUSTOWYM

infolinia: (68) 362 62 70
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METALOWE WANNY WYCHWYTOWE Z KRANEM SPUSTOWYM ORAZ UZIEMIENIEM

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,
- pojemność wychwytowa: 220 litrów.

nr artykułu: KR-129

WANNA WYCHWYTOWA Z KRANEM SPUSTOWYM

Wanna wychwytowa pod małe pojemniki (beczki) pod-
parta na nóżkach o dolnym prześwicie 50 mmm. Wanna 
malowana natryskowo. Wanna wyposażona jest w kran 
spustowy 1/4”.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 250 mm,
- pojemność wychwytowa: 220 litrów.nr artykułu: KR-130nr artykułu: nr artykułu: KR-130

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,
- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.- pojemność wychwytowa: 220 litrów.

nr artykułu: KR-129KR-129KR-129KR-129

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR

  KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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WANNY WYCHWYTOWE
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MOBILNA WANNA WYCHWYTOWA 

Mobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnie
spawana. Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej
manipulacji. 

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 200 mm,
- nośność kraty: 1100 kg/m2.

nr artykułu: KR-131

WANNA WYCHWYTOWA Z KRANEM SPUSTOWYM

MOBILNA WANNA WYCHWYTOWA

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 240 mm
- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

Mobilna wanna wychwytowa pod 2 beczki 200 litrów. Wy-
posażona w kółka skrętne plus jedno dodatkowo z hamulcem 
– nośność 1 koła to 400 kg. Wyposażona w wygodną rączkę  w 
celu łatwiejszej manipulacji. Krata wema ocynkowana ogniowo 
o nośności 1000 kg/m2.

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 189189189www.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.netwww.ikapol.net

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 240 mm
- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

celu łatwiejszej manipulacji. Krata wema ocynkowana ogniowo 
o nośności 1000 kg/m2.

nr artykułu: KR-132

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR

MOBILNA WANNA WYCHWYTOWA 

Mobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnieMobilna wanna wychwytowa z kratownicą wykonana z 3 mm stali, szczelnie
spawana. Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej Wyposażona w kółka, w tym jedno z hamulcem. Rączka w celu wygodnej
manipulacji. 

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 200 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 200 mm,- wymiary: 1200 x 800 x 200 mm,
- nośność kraty: 1100 kg/m2.- nośność kraty: 1100 kg/m2.- nośność kraty: 1100 kg/m2.- nośność kraty: 1100 kg/m2.

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR
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Mobilna wanna wychwytowa pod 2 beczki 200 litrów. Wyposażona w kółka skrętne plus jedno dodatkowo z hamulcem – nośność 
1 koła to 400 kg. Wyposażona w wygodną rączkę  w celu łatwiejszej manipulacji. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2.

WANNY WYCHWYTOWE
MOBILNE WANNY WYCHWYTOWE (METAL) / POD BECZKI

infolinia: (68) 362 62 70
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MOBILNE WANNY WYCHWYTOWE

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 240 mm
- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

nr artykułu: KR-134

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1300 x 1300 x 240 mm
- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

nr artykułu: KR-134

nr artykułu: KR-133

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA

Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Przystoso-
wana do przewożenia wózkiem widłowym.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 2500 x 1000 x 118 mm.

nr artykułu: DK-33

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA

Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Przystoso-

nr artykułu: DK-133

- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

- kolor: RAL 5010 (malowane natryskowo).

nr artykułu:nr artykułu: KR-134

nr artykułu: KR-133

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI
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OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,
- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,
- nośność: 850 kg.

Wanna wychwytowa dopuszczona do składowania materiałów 
niebezpiecznych dla wód (WGK 1-3) i cieczy zapalnych.

nr artykułu: KR-135

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR

  KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,
- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,- pojemność: 200 litrów,

nr artykułu: KR-135
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  NOŚNOŚĆ KRATY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB: 1100 kg/m2 lub 2100 kg/m2
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Moduły wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną. Opcja ocynkowana lub pomalowana. Podłogi mogą składać się z 
wielu modułów - w zależności od powierzchni magazynowej - projektowane pod wymiar. Możliwość zamówienia podłogi z rampą najazdową.

WANNY WYCHWYTOWE
PODŁOGI ROBOCZE (METAL)

infolinia: (68) 362 62 70
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METALOWE MODUŁY DO ZABUDOWANIA PODŁÓG

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

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  PROJEKTY POSIADAJĄ DOKŁADNE RYSUNKI ORAZ OPISY TECHNICZNE
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METALOWE WANNY OCIEKOWE Z RUSZTEM POD BECZKI 200 L 

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI

www.ikapol.net
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

Wanny ociekowe  wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną – obciążenie 1100kg/m². Opcja ocynkowana lub pomalo-
wana.  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

KR-22 wanna z rusztem 800 x 800 x 360 mm 1 x beczka 200 litrów

KR-23 wanna z rusztem 1250 x 800 x 240 mm 2 x beczki 200 litrów

KR-24 wanna z rusztem 1850 x 800 x 240 mm 3 x beczki 200 litrów

KR-25 wanna z rusztem 2450 x 820 x 240 mm 4 x beczki 200 litrów

KR-26 wanna z rusztem 1350 x 1350 x 250 mm 4 x beczki 200 litrów

KR-27 wanna z rusztem na kółkach z rączką i pasem 820 x 860 x 1 x beczka 200 litrów

KR-29 antypoślizgowa rampa najazdowa do wanien 240 mm (wysokość) -240 mm (wysokość)

nr artykułu: KR-22
nr artykułu: KR-26

nr artykułu: KR-27

nr artykułu: KR-25
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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.

WANNY WYCHWYTOWE
STOJAKI POD BECZKI (METAL) 

infolinia: (68) 362 62 70

07

METALOWE STOJAKI POD BECZKI 200 L / 60 L

nr artykułu wymiary waga

KR-31 2000 x 2000 x 120 mm -

KR-32 1500 x 2000 x 120 mm -

KR-30 500 x 2000 x 120 mm -

KR-33 (narożnik) 500 x 1000 x 120 mm -

nr artykułu

KR-31

KR-32

KR-30

KR-33 (narożnik)

nr artykułu: KR-31

nr artykułu: KR-32

nr artykułu: KR-30

nr artykułu: KR-33
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METALOWE WANNY OCIEKOWE Z RUSZTEM POD BECZKI 200 L 

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD POJEMNIKI IBC

www.ikapol.net
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Wanny ociekowe  wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną – obciążenie 1100kg/m². Opcja ocynkowana lub pomalo-
wana.  Istnieje opcja montażu kranu spustowego. Wanny ociekowe wykonujemy pod indywidualne wymiary. 

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie

KR-34 wanna ociekowa pod ibc 1300 x 1300 x 800 mm 1 x IBC

KR-35 wanna ociekowa pod ibc 2680 x 1300 x 4900 mm 2 x IBC

KR-36 wanna ociekowa pod ibc 3900 x 1300 x 4000 mm 3 x IBC

KR-37 stojak do wanny ociekowej pod ibc - 2 x IBC

KR-38 stojak do wanny ociekowej pod ibc - 3 x IBC

195

- 3 x IBC

nr artykułu: KR-38

nr artykułu: KR-36

nr artykułu: KR-35

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

  NOŚNOŚĆ KRATY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB: 1100 kg/m2 lub 2100 kg/m2

  WANNY POD KAŻDY WYMIAR

  KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

infolinia: (68) 362 62 70
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ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE

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 pojedyncze 905 x 745 x 1910 mm -

KR-44 szafa pod beczkę 200 litrów pojedyncze 1000 x 1000 x 1800 mm 1 x beczka 200 litrów

KR-45 szafa pod 2 beczki 200 litrów podwójne 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x beczki 200 litrów

KR-46 szafa pod 4 beczki 200 litrów podwójne 1400 x 1400 x 1800 mm 4 x beczki 200 litrów

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. 

wymiary

nr artykułu: KR-42

nr artykułu: KR-45

nr artykułu: KR-44

nr artykułu: KR-43
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ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE 

WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie

KR-47 szafa na beczki 200 litrów 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x beczki 200 litrów

KR-48 szafa na beczki 200 litrów 1400 x 1400 x 1800 mm 4 x beczki 200 litrów

KR-49 szafa na beczki 200 litrów na kracie ociekowej 1400 x 1000 x 1800 mm 2 x beczki 200 litrów

KR-51 szafa pod beczki 4 x 200 litrów 1800 x 1800 x 1800 mm 4 x beczki 200 litrów

KR-52 szafa pod paletę euro 1310 x 1200 x 1600 mm 3 x IBC

nr artykułu: KR-44

nr artykułu: KR-47 nr artykułu: KR-49

nr artykułu: KR-52

nr artykułu: KR-51
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WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)
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PODRĘCZNY MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 LITRÓW

nr artykułu przeznaczenie wymiary pojemność

KR-53 2 x beczki 200 litrów 1700 x 1200 x 1500 mm 240 litrów

KR-54 4 x beczki 200 litrów 1700 x 1700 x 1500 mm 240 litrów

KR-55 1 x IBC 1710 x 1710 x 1900 mm 1100 litrów

KR-56 4 x beczki 200 litrów 1700 x 1300 x 1400 mm 260 litrów

KR-57 2 x beczki 200 L z kratą 1800 x 1800 x 1800 mm 240 litrów

KR-58 2 x beczki 200 litrów 1700 x 1300 x 1500 mm 240 litrów

KR-59 8 x beczek 200 litrów 1800 x 1800 x 3000 mm 240 litrów

nr artykułu: KR-53

nr artykułu: KR-58

nr artykułu: KR-57

nr artykułu: KR-59

nr artykułu: KR-56

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  PROJEKTY POSIADAJĄ DOKŁADNE RYSUNKI ORAZ OPISY TECHNICZNE
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MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH - AKTUALNE PRZEPISY

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest szkodliwe dla ludzi, wyposażenia, a dodatkowo wywołuje zagrożenia pożarowe 
i wybuchowe. Ważna jest więc prawidłowa eksploatacja magazynowanych materiałów niebezpiecznych. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom 
pracującym w magazynie, znajdującym się w nim i będącym w jego pobliżu.

Polskie przepisy dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych szczególnie skupiają się na materiałach wybuchowych, 
wyrobach petrochemicznych oraz nadtlenkach organicznych. Magazynowanie pozostałych materiałów niebezpiecznych realizuje się na 
podstawie wiedzy i doświadczenia projektantów oraz inżynierów. Zakłady posiadające magazyny chemiczne z materiałami niebezpiecznymi 
stosują się do zasad bezpiecznego magazynowania i dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i otoczeniu. Natomiast 
trudności spotykają firmy i przedsiębiorstwa, w których to magazynowanie materiałów niebezpiecznych odbywa się dodatkowo, 
poprzez odpowiednie kontenery specjalistyczne i kontenery chemiczne.

www.ikapol.net

Pracodawca bądź kierownik magazynu jest zobowiązany spełniać odpowiednie wymogi prawne w zakresie magazynowania 
materiałów niebezpiecznych.

Do najważniejszych z nich zaliczamy:
- znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi,
- wyposażenie magazynu w systemy ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego, przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji,
- stały nadzór związany z magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych w magazynie,
- dbanie o utrzymywanie materiałów niebezpiecznych we właściwym stanie technicznym,
- prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu,
- przeprowadzanie szkoleń na temat bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi. 
- nadzór nad pracami remontowymi w magazynie.

Również wobec pracowników znajdujących się w magazynie przygotowano specjalne obowiązki, wpływające na bezpieczne 
przechowywanie materiałów niebezpiecznych. Zaliczamy do nich:
- znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi,
- zgłaszanie i usuwanie awarii w magazynie
- udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych
- dbałość o środki ochrony osobistej i sprzęt ochrony zbiorowej.

Przepisy klasyfikują poszczególne materiały niebezpieczne i określają sposób ich magazynowania. Firma Ikapol oferuje nam 
produkty, które skutecznie zadbają o bezpieczeństwo pracowników mających do czynienia z materiałami i substancjami nie-
bezpiecznymi dla zdrowia.
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Stabilna, chroniona przed korozją konstruk-
cja z blachy stalowej ze zintegrowaną wanną 
wychwytową. Zabudowana wanna wychwytowa 
posiada naturalną wentylację poprzez szczeliny 
umieszczone z 3 stron. Prześwit nad podłogą 100 
mm umożliwia załadunek wózkiem wysokiego podno-
szenia lub widłowym. Zamykany na klucz dla ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem. Wanna przystoso-
wana do przepisowego składowania materiałów nie-
bezpiecznych dla wód oraz do pasywnego składowania 
cieczy zapalnych (H224–226).

ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

Wyposażona w spawaną wannę wychwytową spełniającą rolę podłogi oraz w dwie półki z kraty wema. Wanna spawana z 3 mm 
stali, ściany, dach oraz drzwi wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej lub  opcjonalnie blachy stalowej malowanej.

WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)
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ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 905 x 745 x 1700 mm (z nóżkami),
- kierunek otwierania drzwi: prawy,
- kolor: RAL 5010.

nr artykułu: DK-56

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA
ILOŚCI I WYSOKOŚCI PÓŁEK

POD INDYWIDUALNE POTRZEBY

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1675 x 1565 x 2300 mm,
- magazynowanie: 1 x IBC lub 4 x beczka 200 litrów,
- pojemność wychwytowa: 1000 litrów,
- nośność: 2000 kg,
- waga: 450 kg.

nr artykułu: DK-57

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA
ILOŚCI I WYSOKOŚCI PÓŁEK

POD INDYWIDUALNE POTRZEBY
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Zabudowana wanna wychwytowa dostosowana do przechowywania substancji chemicznych, otwierana z przodu. Spawana, 
metalowa konstrukcja, niezwykle wytrzymała. Ściany, dach oraz drzwi wykonane z ocynkowanej blachy – całość nitowana. 
Możliwość wykonania z blachy ocynkowanej lakierowanej. Wszystko to ustawiono na wannie wychwytowej. Stację dostarczamy całko-
wicie zmontowaną i gotową do użytku. Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia łatwy i szybki transport wózkiem widłowym. Wanna 
ociekowa spełnia tu rolę podłogi, a zdejmowana krata ułatwia czyszczenie i wylewanie zebranych w wannie płynów. Szerokie otwory wejściowe 
ułatwiają ustawianie beczek na paletach. Po otwarciu istnieje możliwość montowania lejków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Szafa prze-
znaczona do magazynowania materiałów silnie toksycznych. Wanna zamykana na klucz.

ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

WANNY WYCHWYTOWE
METALOWE WANNY WYCHWYTOWE

www.ikapol.net
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1650 x 1580 x 2000 mm.

nr artykułu: D
K
-59
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Zabudowana wanna wychwytowa do przechowywania substancji chemicznych, otwierana z trzech stron. Spawana, metalowa 
konstrukcja, niezwykle wytrzymała. Wannę dostarczamy zmontowaną i całkowicie gotową do użytku. Stacja jest niezwykle prosta w trans-
porcie, dzięki zastosowanej konstrukcji z łatwością można ją transportować za pomocą wózka widłowego. Wanna ociekowa spełnia tu funkcję 
podłogi. Szerokie otwory wejściowe umożliwiają łatwe ustawianie beczek na paletach. Po otwarciu dachu  istnieje możliwość montowania lej-
ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza 
wanny. 

WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)
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ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1500 x 1000 x 1200 mm,
- pojemność: 2 x beczka 200 litrów.

ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza ków, pomp i innych akcesoriów do beczek. Ocynkowane daszki zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i innych nieczystości do wnętrza 

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1500 x 1000 x 1200 mm,
- pojemność: 2 x beczka 200 litrów.

nr artykułu: DK-58
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