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IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PN-EN ISO 9001
CERTYFIKAT
dla Systemu Zarządzania wg 
PN-EN ISO 9001 : 2015

Zgodnie z procedurą TUV NORO Polska zaświadcza się niniejszym że

□ zorientowanie na klienta

□ przywództwo

IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM II PRODUKCJI

Ikapol Marta Kozłowska
ul. Żarska SB, PL I 6B-213 Lipniki Łużyckie

stosuje system zarząd: zgodnie z powyższą normą w zakresie-

□ zaangażowanie ludzi Handel środkami ochrony środowiska, 
wyposażeniem magazynów i kontenerami chemicznymi.

□ podejście procesowe

□ systemowe podejście do zarządzania

□ ciągłe doskonalenie

□ rzeczowe podejście do podejmowania decyzji

□ wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami

Numer rejestracyjny certyfikatu AC090 100/1772/4838/2019
Protokół z auditu nr: PL483B/2018

Kierownik jednostki certyfikującej 
TUVNORD Polska Sp. z o.o.

Ważny od 03-01-2019
Ważny do 02-01-2022

Katowice. 03-01-2019

Certyfikacja została pizeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgadnie z procedurą audltową i certyfikacyjną 
T0V NORD Polska Sp z o.o.

TUV NORD Polska Sp z o.o

l'CA I

ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice uvww.tuv-nord.pl

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

Ikapol oferuje Państwu produkty, które skutecznie zadbają o bezpie
czeństwo osób mających do czynienia z substancjami niebezpieczny
mi dla zdrowia.

W sprzedaży posiadamy między innymi takie produkty, jak: wanny ociekowe, 

wanny wychwytowe, szafy na butle z gazem, bezpieczne pojemniki, sorbenty, 

płaszcze grzewcze, magazyny chemiczne wykonane ze stali oraz czyściwa.

Pojemnik na substancje łatwopalne, szafa na butle z gazem, czy czyściwo to 

tylko niektóre z rzeczy, jakich nie powinno zabraknąć w żadnym zakładzie 

pracy, mającym do czynienia z chemikaliami. Każdy sorbent sprzedawany w 

naszym sklepie to najwyższej jakości produkt, dzięki czemu macie Państwo 

pewność, iż skutecznie poradzi sobie z usuwaniem chemikaliów i innych 

substancji niebezpiecznych.

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

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska www.pinterest.com/ikapol0 www.youtube.com/user/ikapolTV [ś] □



MAGAZYNOWANIE 
MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH

POJEMNIKI / ZBIORNIK / WÓZKI

09
POJEMNIKI DO SEGREGACJI 158-172

POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODP. 170-171

POJEMNIKI NA SORBENT / PIASEK / SÓL 172-177

SKRZYNIOPALETY 178

POJEMNIKI TRANSPORTOWE 178

KONTENERY NA ODPADY 179-185

POPIELNICE 186

KANISTRY / BECZKI 187-188

WÓZKI NA ODPADY 189

ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE 190-191

ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY 192

ZBIORNIKI NA ADBLUE 193-197

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY 198-201

WÓZKI NA OLEJ NAPĘDOWY / PALIWO 202-203

MYJKA DO BUTÓW 203

OSPRZĘT DO BECZEK

10
ADAPTERY DO BECZEK 206

KRANY DO BECZEK 206

OTWIERACZE DO BECZEK 208-209

POMPY DO BECZEK 210-216

MIERNIKI DO BECZEK 217

LEJKI 218-220

ZLEWARKI 222-223

WÓZKI DO BECZEK 224-228

POJEMNIKI ZABEZPIECZAJĄCE 229

PŁASZCZE GRZEWCZE 230-247

URZĄDZENIA DO OPRÓŻNIANIA BECZEK 221

POJEMNIKI NA SUBTANCJE ŁATWOPALNE 150-153

POJEMNIKI WARSZTATOWE 153

POJEMNIKI TŁOKOWE 154

POJEMNIKI NA ZAOLEJONE CZYŚCIWO 156-157

BEZPIECZNE POJEMNIKI

08

POJEMNIKI 146-147

POKRYWY 147-148

AKCESORIA 149

SYSTEM OIL SAFE

07

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY 141-142

PASTA BHP / KREM ADERMO 142

PŁUCZKI DO OCZU 143

LISTWY OSTRZEGAWCZE 144

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT

06
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 145

ZABEZPIECZENIE WYCIEKÓW

05
SORBENTY 96

ZESTAWY EKOLOGICZNE 124-129

CZYŚCIWO 130-135

DYSPERGENTY / ODTŁUSZCZACZE 136

BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE 137-139

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM

04
SZAFY / WIATY NA BUTLE Z GAZEM 86-93

WÓZKI NA BUTLE Z GAZEM 94

STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM 94-95

WANNY (PE) POD MAŁE POJEMNIKI 46-50

WANNY (PE) POD BECZKI 51-57

WANNY (PE) POD IBC 59

ZABUDOWANE WANNY (PE) 60

ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE 61-67

WANNY (METAL) POD MAŁE POJEMNIKI 68-69

WANNY (METAL) POD BECZKI 70-78

WANNY (METAL) POD IBC 70;81

PODŁOGI ROBOCZE 76

ZABUDOWANE WANNY (METAL) 80-85

WANNY WYCHWYTOWE

03

SKŁADOWANIE MAŁYCH POJEMNIKÓW 40-41

SKŁADOWANIE BECZEK 42-44

SKŁADOWANIE IBC 45

REGAŁY MAGAZYNOWE

02
01

FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI

KWASY / ZASADY / SOLE

SUBSTANCJE PIROTECHNICZNE

DZIAŁAJACE NA ZASADZIE REGAŁU PRZEPŁYWOWEGO

DO SKŁADOWANIA NADTLENKÓW

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

04

12

16

20

24

30

KONTENERY MAGAZYNOWE

dopasuj kontener
wg piktogramów

WWW.IKAPOL.NETPROSTA WYSZUKIWARKA DOSTĘPNA NA:
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MAGAZYNOWANIE 
MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH
w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

KONTENERY MAGAZYNOWE
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Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe
z wyposażeniem       zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Zastosowane 
urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w 
zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. System 
logicznego sterowania wentylacją, sprzężony ze stacjonarnym systemem eksplozyme-
trycznym, co zapewnia wysoki poziom rozcieńczenia przewidywalnej emisji.

temperatura przechowywania:
5-25°C przez cały rok

grupa wybuchowości:
IIB

klasa temperaturowa:
min. T3 (T4 / T5 / T6)

Ze względu na rodzaj emisji przechowywanych substancji wyróżniamy dwa stopnie emisji i dopasowaliśmy dla Państ-
wa dwa rodzaje kontenerów: 
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AKTYWNY PASYWNY

RODZAJ PRZECHOWYWANIA: RODZAJ PRZECHOWYWANIA:

1° 2°emisji emisji
to kontenery w których występuje 
tzw. okresowa emisja. Do kon-
tenerów można wejść i w których 
następuje okresowe przelewanie, 
pobieranie próbek lub inne prace.  
Mamy tu do czynieniaz przechowy-
waniem aktywnym.

Sugeruje się zastosowanie blokady 
drzwi, która przed wejściem 
pracownika dodatkowo wymusza 
wentylację całego pomieszczenia. 
Po dodatkowej wentylacji blokada 
zwalnia drzwi i można bezpiecznie 
wejść do środka.

to kontenery bez możliwości przele-
wania, nie występują żadne prace. 
Mamy tu do czynienia z przechowy-
waniem pasywnym. 
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I: REI30
klasa odporności ogniowej elementów budynku

30 minut

REI60
klasa odporności ogniowej elementów budynku

60 minut

REI90
klasa odporności ogniowej elementów budynku

90 minut

REI120
klasa odporności ogniowej elementów budynku

120 minut

REI240
klasa odporności ogniowej elementów budynku

240 minut

Usytuowanie kontenera w stosunku do innych obiektów budow-
lanych zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie określenia obciążenia ogniowego (parametr liczony 
i określony indywidualnie dla ilości magazynowanej substancji i 
powierzchni magazynu) możemy dobrać magazyn o odpowiedniej 
ognioodporności i określić oddalenie od innych budynków.  

PODSTAWY PRAWNE:

przechowywanie aktywne

przechowywanie pasywne

przechowywanie aktywne

,



ODPORNOŚĆ OGNIOWA
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
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OGNIOODPORNOŚĆ

Odporność ogniowa, ognioodporność – zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą 
odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z 
trzech kryteriów granicznych REI: 

R - NOŚNOŚĆ OGNIOWA E - SZCZELNOŚĆ OGNIOWA I - IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

  KONSTRUKCJA KONTENERA:

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa, wykonana z profili zamkniętych ze stali certfikowanej.
Dostępne opcje ognioodporności R konstrukcji: 

dla kontenerów o poziomie 1° emisji:
R30 / R60 / R90 / R120 / R240 

dla kontenera o poziomie 2° emisji z drzwiami rozsuwanymi:
R30 / R60

dla kontenera o poziomie 2°emisji z drzwiami otwieranymi na oścież:
R60 / R90 / R120 / R240

 ŚCIANY / DACH / DRZWI:

Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej - izolacja cieplna. Wypełnienie wełną mineralną. Płyta warstwowa certy-
fikowana z ustaloną ognioodpornością dla 1° i 2° emisji: EI 60 / EI90 / EI120 / EI240. Drzwi dobrane indywidualnie z określoną 
ognioodpornością.

 PODŁOGA:

Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą ocynkowaną, nośność 
podłogi dobrana na podstawie przechowywanych materiałów. Podłoga pełniąca funkcję wanny wychwytowej. 
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ODPORNOŚĆ OGNIOWA OGNIOODPORNOŚĆ

  URZADZENIA:

Dobierane na podstawie określenia strefy zagrożenia wybuchem i określenia klasy temperatury. Ilość i rodzaj urządzeń określa-
na jest indywidualnie. 

Urządzenia sterowane przez automatykę i pracujące bez ingerencji człowieka. Zaleca się urządzenia w wykonaniu przeci-
wwybuchowym         zgodnie z dyrektywą ATEX oraz obwody iskrobezpieczne. Ponadto urządzenia dobierane są w zależności od 
poziomu temperatury i wilgotności, jaki musi być utrzymany w kontenerze przez cały rok. 

Zazwyczaj zastosowanie ma:

KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY
Z OPCJĄ GRZANIA I CHŁODZENIA

GRZEJNIK
(WSPOMAGAJĄCY KLIMATYZATOR)

WENTYLATOR

      SYSTEM LOGICZNEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ
SYGNALIZACJA ZANIKU PRACY

WENTYLATORA

SYSTEM LOGERS INFORMUJĄCY
O STANIE I ZAGROŻENIACH

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE
W CELU ODCIĘCIA STREFY

SYSTEM GASZENIA TRYSKACZAMI
WODNYMI

Ponadto oferujemy:

MONITORING ONLINE rejestracjaalarmowanie sterowanie procesami

MONITORING ON-LINE WIĘCEJ NA STRONIE:
36

`

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWASYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA



DOKUMENTACJA
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
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  OFERUJEMY WYKONANIE DOKUMENTACJI:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy inwestycjach na terenie kraju i Europy. Konstruujemy wyjątkowe i unikalne magazyny 
do przechowywania substancji niebezpiecznych dla naszych klientów. Doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem gwarantujemy 
wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnych cenach. Do wyceny projektu podchodzimy indywidualnie w zależności od 
zakresu potrzeb kontrahenta.

projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

obliczenia statyczne konstrukcji

projekt powykonawczy elektryczny

dokumentacja odbiorowa instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne) 

protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wraz z dokumentacją zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem

protokół z badania szczelności wanny wychwytowej PN-EN ISO 3452-1:2013-08

procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera

określenie posadowienia kontenera i oddalenia od budynków potwierdzone przez 
Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

PROJEKTY POD
WYMIAR ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

+48 (68) 362 62 70

Firma Ikapol od wielu lat cieszy się nienaganną opinią u swoich klientów. Gwarantujemy 
doskonały 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 zagosp-
odarować powierzchnię magazynową oraz dobrać urządzenia dedykowane pod konkretne substancje, 
które są przechowywane.

Wystarczy, że otrzymamy kartę charakterystki przechowywanych mediów oraz ich ilość i 
wielkość pojemników. Na podstawie tych danych zaprojektujemy idealny magazyn spełniający 
wszystkie normy, zapewniający funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.

DLACZEGO MY ?
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH
w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi

jednoskrzydłowe (1000 mm) dwuskrzydłowe (2000 mm)

F1-2-1D-1 2000 x 2000 x 2300 mm

F1-2-3D-1 2500 x 2000 x 2300 mm

F1-2-3D-2 2500 x 3000 x 2300 mm

F1-3-3D-1 3000 x 2000 x 2300 mm

F1-3-3D-2 3000 x 3000 x 2300 mm

F1-3-3D-3 3000 x 3500 x 2300 mm

F1-3-3D-4 3500 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-1 4000 x 2000 x 2300 mm

F1-4-2D-2 4000 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-3 4500 x 2000 x 2300 mm

F1-4-2D-4 4500 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-5 4500 x 3000 x 2300 mm

F1-4-2D-6 4500 x 3500 x 2300 mm

F1-5-2D-1 5000 x 2000 x 2300 mm

F1-5-2D-2 5000 x 2500 x 2300 mm

F1-5-2D-3 5000 x 3000 x 2300 mm

F1-5-2D-4 5000 x 3500 x 2300 mm

F1-5-3D-1 5000 x 4000 x 2300 mm

F1-5-3D-2 5000 x 5000 x 2300 mm

F1-5-3D-3 5000 x 6000 x 2300 mm

F1-5-3D-4 5000 x 7000 x 2300 mm

Wymiary zewnętrzne są podane bez uwzględnienia miejsca 
na urządzenia. Wymiary wewnętrzne bez uwzględnienia 
drzwi przesuwnych.

Powyżej przykładowe wymiary. Kontenery wykonujemy 
pod indywidualne zamówienia i wymiary możemy dopaso-
wać do potrzeb klienta.

1°emisji



podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi magazynowanie

otwierane na 
oścież

drzwi
przesuwne

IBC beczki
(na paletach euro)

F2-1-1 2600 x 1600 x 2300 mm 2 szt. 4 szt.

F2-1-2 5000 x 1600 x 2300 mm 4 szt. 8 szt.

F2-1-3 7000 x 1600 x 2300 mm 6 szt. 12 szt.

F2-1-4 9000 x 1600 x 2300 mm 8 szt. 16 szt.

F2-1-5 11000 x 1600 x 2300 mm 10 szt. 20 szt.

F2-1-6 13000 x 1600 x 2300 mm 12 szt. 24 szt.

F2-1-7 15000 x 1600 x 2300 mm 14 szt. 28 szt.

F2-2-1 2600 x 1600 x 3400 mm 4 szt. 8 szt.

F2-2-2 5000 x 1600 x 3400 mm 8 szt. 16 szt.

F2-2-3 7000 x 1600 x 3400 mm 12 szt. 24 szt.

F2-2-4 9000 x 1600 x 3400 mm 16 szt. 32 szt.

F2-2-5 11000 x 1600 x 3400 mm 20 szt. 40 szt.

F2-2-6 13000 x 1600 x 3400 mm 24 szt. 48 szt.

F2-2-7 15000 x 1600 x 3400 mm 28 szt. 56 szt.

F2-3-1 7000 x 1600 x 4500 mm 18 szt. 36 szt.

F2-3-2 9000 x 1600 x 4500 mm 24 szt. 48 szt.

F2-3-3 11000 x 1600 x 4500 mm 30 szt. 60 szt.

F2-3-4 13000 x 1600 x 4500 mm 36 szt. 72 szt.
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH
w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery chemiczne do przechowywania farb i lakierów 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

Zadzwoń do nas, na pewno uda 
nam się znaleźć rozwiazanie, które 
Cie usatysfakcjonuje +48 (68) 362 62 70

Skontaktuj się z nami
jeśli nie znalazłeś informacji w katalogu

2°emisji
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 
CIEKŁYCH w rozumieniu rozporządzenia CLP (KWASY / ZASADY / SOLE)

KONTENERY MAGAZYNOWE
K

W
A
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Ta grupa kontenerów nie wymaga zastosowania urządzeń         . Zastosowanie ma 
wkładka chemoodporna w wannie ociekowej. Zastosowane urządzenia pracują 
bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w zależności od 
konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. 

temperatura przechowywania:
5-25°C przez cały rok

wanna ociekowa kontenera:
wkładka chemoodporna

Ze względu na rodzaj emisji przechowywanych substancji wyróżniamy dwa stopnie emisji i dopasowaliśmy dla Państ-
wa dwa rodzaje kontenerów: 

RO
D
ZA

J 
K
O

N
TE

N
ER

Ó
W

:

AKTYWNY PASYWNY

RODZAJ PRZECHOWYWANIA: RODZAJ PRZECHOWYWANIA:

1° 2°emisji emisji
to kontenery w których występuje 
tzw. okresowa emisja. Do kon-
tenerów można wejść i w których 
następuje okresowe przelewanie, 
pobieranie próbek lub inne prace.  
Mamy tu do czynieniaz przechowy-
waniem aktywnym.

Sugeruje się zastosowanie blokady 
drzwi, która przed wejściem 
pracownika dodatkowo wymusza 
wentylację całego pomieszczenia. 
Po dodatkowej wentylacji blokada 
zwalnia drzwi i można bezpiecznie 
wejść do środka.

to kontenery bez możliwości przele-
wania, nie występują żadne prace. 
Mamy tu do czynienia z przechowy-
waniem pasywnym. 

przechowywanie aktywne

przechowywanie pasywne

przechowywanie aktywne

  PODSTAWA KONSTRUKCJI:

WKŁADKA
CHEMOODPORNA

W WANNIE WYCHWYTOWEJ
KONSTRUKCJI KONTENERA

WIĘCEJ NA STRONIE:
35



KONTENER MAGAZYNOWY
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KWASY / ZASADY / SOLE

  KONSTRUKCJA KONTENERA:

Konstrukcja w całości wykonana ze stabilnej spawanej konstrukcji, profili zamkniętych ze stali certyfikowanej.

 ŚCIANY / DACH / DRZWI:

Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej - izolacja cieplna. Wypełnienie wełną mineralną. Drzwi dobrane indywidualnie. 

 PODŁOGA:

Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą ocynkowaną, nośność 
podłogi dobrana na podstawie przechowywanych materiałów. Podłoga pełniąca funkcję wanny wychwytowej. Podłoga z wkładką 
z tworzywa odporną na działanie substancji chemicznych.

`

  URZĄDZENIA:

Urządzenia sterowane przez automatykę i pracują bez ingerencji człowieka. Ponadto urządzenia dobierane są w zależności 
od poziomu temperatury i wilgotności jaki musi być utrzymany w kontenerze przez cały rok. 

Zazwyczaj zastosowanie ma:

KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY
Z OPCJĄ GRZANIA I CHŁODZENIA

GRZEJNIK
(WSPOMAGAJĄCY KLIMATYZATOR)

WENTYLATOR

      SYSTEM LOGICZNEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ
SYGNALIZACJA ZANIKU PRACY

WENTYLATORA

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWASYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA

Ponadto oferujemy:

MONITORING ONLINE rejestracjaalarmowanie sterowanie procesami

SYSTEM LOGERS WIĘCEJ NA STRONIE:
36

POWIADOMIENIA SMS/E-MAIL
O STANIE UTRZYMANIA
PARAMETRÓW W KONTENERZE



14

w
w

w
.i

k
a

p
o

l.
n

e
t

M
A

G
A

ZY
N

O
W

A
N

IE
 M

A
TE

R
IA

ŁÓ
W

 N
IE

B
EZ

P
IE

C
ZN

YC
H

1

DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
CIEKŁYCH w rozumieniu rozporządzenia CLP (KWASY / ZASADY / SOLE)
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KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi

jednoskrzydłowe (1000 mm) dwuskrzydłowe (2000 mm)

K1-2-1D-1 2000 x 2000 x 2300 mm

K1-2-3D-1 2500 x 2000 x 2300 mm

F1-2-3D-2 2500 x 3000 x 2300 mm

K1-3-3D-1 3000 x 2000 x 2300 mm

K1-3-3D-2 3000 x 3000 x 2300 mm

K1-3-3D-3 3000 x 3500 x 2300 mm

K1-3-3D-4 3500 x 2500 x 2300 mm

K1-4-2D-1 4000 x 2000 x 2300 mm

K1-4-2D-2 4000 x 2500 x 2300 mm

K1-4-2D-3 4500 x 2000 x 2300 mm

K1-4-2D-4 4500 x 2500 x 2300 mm

K1-4-2D-5 4500 x 3000 x 2300 mm

K1-4-2D-6 4500 x 3500 x 2300 mm

K1-5-2D-1 5000 x 2000 x 2300 mm

K1-5-2D-2 5000 x 2500 x 2300 mm

K1-5-2D-3 5000 x 3000 x 2300 mm

K1-5-2D-4 5000 x 3500 x 2300 mm

K1-5-3D-1 5000 x 4000 x 2300 mm

K1-5-3D-2 5000 x 5000 x 2300 mm

K1-5-3D-3 5000 x 6000 x 2300 mm

K1-5-3D-4 5000 x 7000 x 2300 mm

Wymiary zewnętrzne są podane bez uwzględnienia miejsca 
na urządzenia. Wymiary wewnętrzne bez uwzględnienia 
drzwi przesuwnych.

Powyżej przykładowe wymiary. Kontenery wykonujemy 
pod indywidualne zamówienia i wymiary możemy dopaso-
wać do potrzeb klienta.

1°emisji



podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi magazynowanie

otwierane na 
oścież

drzwi
przesuwne

IBC beczki
(na paletach euro)

K2-1-1 2600 x 1500 x 2300 mm 2 szt. 4 szt.

K2-1-2 5000 x 1500 x 2300 mm 4 szt. 8 szt.

K2-1-3 7000 x 1500 x 2300 mm 6 szt. 12 szt.

K2-1-4 9600 x 1500 x 2300 mm 8 szt. 16 szt.

K2-1-5 11600 x 1500 x 2300 mm 10 szt. 20 szt.

K2-1-6 13000 x 1500 x 2300 mm 12 szt. 24 szt.

K2-1-7 15000 x 1500 x 2300 mm 14 szt. 28 szt.

K2-2-1 2600 x 1500 x 3400 mm 4 szt. 8 szt.

K2-2-2 5000 x 1500 x 3400 mm 8 szt. 16 szt.

K2-2-3 7000 x 1500 x 3400 mm 12 szt. 24 szt.

K2-2-4 9000 x 1500 x 3400 mm 16 szt. 32 szt.

K2-2-5 11000 x 1500 x 3400 mm 20 szt. 40 szt.

K2-2-6 13000 x 1500 x 3400 mm 24 szt. 48 szt.

K2-2-7 15000 x 1500 x 3400 mm 28 szt. 56 szt.

K2-3-1 7000 x 1500 x 5100 mm 18 szt. 36 szt.

K2-3-2 9000 x 1500 x 5100 mm 24 szt. 48 szt.

K2-3-3 11000 x 1500 x 5100 mm 30 szt. 60 szt.

K2-3-4 13000 x 1500 x 5100 mm 36 szt. 72 szt.

Zadzwoń do nas, na pewno uda 
nam się znaleźć rozwiazanie, które 
Cie usatysfakcjonuje

DOKUMENTACJA
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  OFERUJEMY WYKONANIE DOKUMENTACJI:

projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

obliczenia statyczne konstrukcji

projekt powykonawczy elektryczny

dokumentacja odbiorowa instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne) 

protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

protokół z badania szczelności wanny wychwytowej PN-EN ISO 3452-1:2013-08

procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera

DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH CIEKŁYCH
w rozumieniu rozporządzenia CLP (KWASY / ZASADY / SOLE)

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery chemiczne do przechowywania kwasów / zasad / soli 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

+48 (68) 362 62 70

Skontaktuj się z nami
jeśli nie znalazłeś informacji w katalogu

W W W . K O N T E N E R Y - C H E M I C Z N E . P L

2°emisji
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI  PIROTECHNICZNYCH

KONTENERY MAGAZYNOWE
SU
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Kontenery magazynowe do przechowywania substancji pirotechnicznych. 
Substancja przechowywana: materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany 
do grupy. Parametry przechowywania  wymagalne wg. karty charakterystyki. Na-
jczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°c przez cały rok.

temperatura przechowywania:
5-25°C przez cały rok

  WARUNKI MAGAZYNOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i 
obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wo-
jskowym i policyjnym. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. W spraw-
ie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych,  w tym wyrobów pirotechnicznych. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.P
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E

DODATKOWO NASZA OFERTA
OBEJMUJE M.IN.:

PRZESZKOLENIE OSÓB
WYZNACZENIE I OZNACZENIE STREFY

WOKÓŁ MAGAZYNU
INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA

TRWAŁE NAPISY INFORMACYJNEWZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJIOPINIĘ Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.

KARTĘ KWALIFIKACJI OBIEKTUOPINIĘ STRAŻAKA I BHP
PROJEKT BUDOWLANY / ELEKTRYCZNY

PROJEKT KLIMATYZACJI

PODSTAWA PRZY POZWOLENIU NA 
BUDOWĘ



Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana.

  FIRMA   IKAPOL   OKREŚLA PONIŻSZE PODPUNKTY:

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

P N - E N I S O  9 0 0 1 KONTENER MAGAZYNOWY
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SUBSTANCJE PIROTECHNICZNE

Spodziewaną gęstość obciążenia ogniowego magazynu, co za tym idzie wymagana odległość od budynków.

Określenie, czy przy danym obciążeniu ogniowym wymagana będzie dodatkowa wolnostojąca ściana oddzielenia pożarowego.

Wymagania klasy odporności pożarowej.

Określenie, czy przy opisanej powierzchni i sposobie magazynowania będzie stanowić pomieszczenie zagrożone wybuchem. Wszystkie materiały, z których wykonany jest kontener powinny 
być niepalne.

Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie.

Wewnątrz kontenera system wykrywania ognia - czujka optyczna dymu i powiadomienie SMS.

Wentylacja powinna być mechaniczna.

Regulowany wentylator        , przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera. 

Należy zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni, za pomocą klimatyzacji.

Datalogger - pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze) dodatkowo powiadomienie SMS.

Budynek powinien być chroniony przed piorunami.

Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy.

Dostęp do kontenera powinien być kontrolowany, książka wejściowa.

Drzwi kontenera i samo miejsce przechowywania powinny być wystarczająco duże, aby swobodnie manipulować podczas transportu.

Wewnątrz kontenera gniazdo         i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.

KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA SYSTEMU GASZENIA !

     Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. &44. 
     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pażdziernika 2010r. &11 pkt. 3 

W W W . I K A P O L . N E T

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI  PIROTECHNICZNYCH

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi

jednoskrzydłowe (1000 mm) dwuskrzydłowe (2000 mm)

P1-2-1D-1 2000 x 2000 x 2300 mm

P1-2-3D-1 2500 x 2000 x 2300 mm

P1-2-3D-2 2500 x 3000 x 2300 mm

P1-3-3D-1 3000 x 2000 x 2300 mm

P1-3-3D-2 3000 x 3000 x 2300 mm

P1-3-3D-3 3000 x 3500 x 2300 mm

P1-3-3D-4 3500 x 2500 x 2300 mm

P1-4-2D-1 4000 x 2000 x 2300 mm

P1-4-2D-2 4000 x 2500 x 2300 mm

P1-4-2D-3 4500 x 2000 x 2300 mm

P1-4-2D-4 4500 x 2500 x 2300 mm

P1-4-2D-5 4500 x 3000 x 2300 mm

P1-4-2D-6 4500 x 3500 x 2300 mm

P1-5-2D-1 5000 x 2000 x 2300 mm

P1-5-2D-2 5000 x 2500 x 2300 mm

P1-5-2D-3 5000 x 3000 x 2300 mm

P1-5-2D-4 5000 x 3500 x 2300 mm

P1-5-3D-1 5000 x 4000 x 2300 mm

P1-5-3D-2 5000 x 5000 x 2300 mm

P1-5-3D-3 5000 x 6000 x 2300 mm

P1-5-3D-4 5000 x 7000 x 2300 mm

Wymiary wewnętrzne są podane bez uwzględnienia miejsca 
na urządzenia. Wymiary wewnętrzne bez uwzględnienia 
drzwi przesuwnych.

Powyżej przykładowe wymiary. Kontenery wykonujemy 
pod indywidualne zamówienia i wymiary możemy dopaso-
wać do potrzeb klienta.
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1°emisji

dopasuj kontener
wg piktogramów

WWW.IKAPOL.NETPROSTA WYSZUKIWARKA DOSTĘPNA NA:
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DZIAŁAJĄCE NA ZASADZIE  REGAŁU PRZEPŁYWOWEGO
wbudowane w ścianę budynku magazynowego

KONTENERY MAGAZYNOWE
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Kontenery magazynowe wbudowane w ścianę budynku. Działają na zasadzie „re-
gału przepływowego”. Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej 
magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół. 
Pojemniki wyjmowane są od strony rozładunkowej. 

W tym systemie palety przechowywane są zgodnie z zasada pierwszy wszedł, 
pierwszy wyszedł (FIFO).

Ten rodzaj magazynów przygotowujemy pod indywidualne potrzeby klienta. Długość, 
szerokość i głębokość zależy od ilości i rodzaju przechowywanych substancji. 

Zastosowane urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i 
w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. 
Magazyn może być z utrzymaniem temperatury. Dla substancji łatwopalnych 
montujemy urządzenia w opcji         (dział przechowywanie farb i lakierów). 

temperatura przechowywania:
5-25°C przez cały rok

Widok kontenera wewnątrz hali magazynowo-produkcyjnej, 

który jest wmontowany w jej ścianę.

Widok kontenera na zewnątrz hali magazynowo-produkcyjnej, 

który jest wmontowany w jej ścianę.



podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi magazynowanie

otwierane na 
oścież

drzwi
przesuwne

IBC beczki
(na paletach euro)

R2-1-1 2600 x 1500 x 2300 mm 2 szt. 4 szt.

R2-1-2 5000 x 1500 x 2300 mm 4 szt. 8 szt.

R2-1-3 7000 x 1500 x 2300 mm 6 szt. 12 szt.

R2-1-4 9000 x 1500 x 2300 mm 8 szt. 16 szt.

R2-1-5 11000 x 1500 x 2300 mm 10 szt. 20 szt.

R2-1-6 13000 x 1500 x 2300 mm 12 szt. 24 szt.

R2-1-7 15000 x 1500 x 2300 mm 14 szt. 28 szt.

R2-2-1 2600 x 1500 x 3400 mm 4 szt. 8 szt.

R2-2-2 5000 x 1500 x 3400 mm 8 szt. 16 szt.

R2-2-3 7000 x 1500 x 3400 mm 12 szt. 24 szt.

R2-2-4 9000 x 1500 x 3400 mm 16 szt. 32 szt.

R2-2-5 11000 x 1500 x 3400 mm 20 szt. 40 szt.

R2-2-6 13000 x 1500 x 3400 mm 24 szt. 48 szt.

R2-2-7 15000 x 1500 x 3400 mm 28 szt. 56 szt.

R2-3-1 7000 x 1500 x 5100 mm 18 szt. 36 szt.

R2-3-2 9000 x 1500 x 5100 mm 24 szt. 48 szt.

R2-3-3 11000 x 1500 x 5100 mm 30 szt. 60 szt.

R2-3-4 13000 x 1500 x 5100 mm 36 szt. 72 szt.
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DZIAŁAJĄCE NA ZASADZIE  REGAŁU PRZEPŁYWOWEGO
wbudowane w ścianę budynku magazynowego

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery magazynowe działające na zasadzie regału przepływowego - 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

Nasze kontenery nadają się do
m a t e r i a ł ó w  n i e b e z p i e c z n y c h  k l a s

2°emisji
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Ustawa o odpadach jako ustawa “matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, 
podaje definicję (art. 3 ust. 1 pkt 5 UO2):

magazynowanie odpadów - to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW
w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)

KONTENERY MAGAZYNOWE

(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
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Kontenery do magazynowania odpadów 
mogą być wykonane w wersji bez 
izolacji z zastosowaniem wentylacji 
grawitacyjnej lub opcjonalnie jako 
kontenery izolowane. 

Wszystkie kontenery możemy wy-
posażyć w instalacje elektryczne 
takie jak oświetlenie oraz wentylacja. 

W przypadku składowania materiałów 
wybuchowych możliwość wyposażenia 
w instalacje         zgodnie z Atex. 
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DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW
w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)

KONTENERY MAGAZYNOWE

(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)

  MAGAZYNOWANIE ODPADÓW – zmiana przepisów od 04.07.2019 r.:

1. Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bez-
pieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).

3. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej 
ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

4. Od 04.07.2019 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające 
z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji.
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Kontenery produkowane przez firmę Ikapol spełniają wszystkie te warunki.

Posiadają wannę wychwytową szczelnie spawaną (możliwość uzyskania certyfikatu 
badania szczelności wg PN-EN ISO3452-1:2013-08), która zapobiega przedostawaniu 
się do gleby niebezpiecznych substancji oraz zapewnia ochronę gruntu przed skażeniem.

Kontenery wykonywane przez naszą firmę dopasowujemy do potrzeb klienta. 

W zależności od zakładanych ilości przeznaczonych do transportu dobieramy 
odpowiednią wielkość kontenera. W przypadku substancji, których jest niewielka ilość 
możemy zaproponować kontenery o mniejszej powierzchni co pozwala na oszczędność 
miejsca na placu składowym. 

Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie zabezpieczeń przeciw-
pożarowych oraz BHP, dlatego nasze kontenery są dostosowane do aktualnie 
obowiązujących przepisów. 

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich 
magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

odpady medyczne / wydobywcze

komunalne osady ściekowe

pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów

wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady zawierające azbest

odpady przywiezione z zagranicy

oleje odpadowe

PROJEKTY POD
WYMIAR ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

+48 (68) 362 62 70
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DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW
w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)

KONTENERY MAGAZYNOWE

Kontenery pod 1° (stopień) emisji do tzw. magazynowania aktywnego, czyli z możliwością wejścia do środka: pobieranie próbek.

podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary zewnętrzne

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi

jednoskrzydłowe (1000 mm) dwuskrzydłowe (2000 mm)

F1-2-1D-1 2000 x 2000 x 2300 mm

F1-2-3D-1 2500 x 2000 x 2300 mm

F1-2-3D-2 2500 x 3000 x 2300 mm

F1-3-3D-1 3000 x 2000 x 2300 mm

F1-3-3D-2 3000 x 3000 x 2300 mm

F1-3-3D-3 3000 x 3500 x 2300 mm

F1-3-3D-4 3500 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-1 4000 x 2000 x 2300 mm

F1-4-2D-2 4000 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-3 4500 x 2000 x 2300 mm

F1-4-2D-4 4500 x 2500 x 2300 mm

F1-4-2D-5 4500 x 3000 x 2300 mm

F1-4-2D-6 4500 x 3500 x 2300 mm

F1-5-2D-1 5000 x 2000 x 2300 mm

F1-5-2D-2 5000 x 2500 x 2300 mm

F1-5-2D-3 5000 x 3000 x 2300 mm

F1-5-2D-4 5000 x 3500 x 2300 mm

Wymiary wewnętrzne są podane bez uwzględnienia miejsca 
na urządzenia. Wymiary wewnętrzne bez uwzględnienia 
drzwi przesuwnych.

Powyżej przykładowe wymiary. Kontenery wykonujemy 
pod indywidualne zamówienia i wymiary możemy dopaso-
wać do potrzeb klienta.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) 1°emisji



podgląd kontenera nr. artykułu
wymiary

(długość x szerokość x wysokość)

drzwi magazynowanie

otwierane na 
oścież

drzwi
przesuwne

IBC beczki
(na paletach euro)

F2-1-1 2600 x 1500 x 2300 mm 2 szt. 4 szt.

F2-1-2 5000 x 1500 x 2300 mm 4 szt. 8 szt.

F2-1-3 7000 x 1500 x 2300 mm 6 szt. 12 szt.

F2-1-4 9600 x 1500 x 2300 mm 8 szt. 16 szt.

F2-1-5 11600 x 1500 x 2300 mm 10 szt. 20 szt.

F2-1-6 13000 x 1500 x 2300 mm 12 szt. 24 szt.

F2-1-7 15000 x 1500 x 2300 mm 14 szt. 28 szt.

F2-2-1 2600 x 1500 x 3400 mm 4 szt. 8 szt.

F2-2-2 5000 x 1500 x 3400 mm 8 szt. 16 szt.

F2-2-3 7000 x 1500 x 3400 mm 12 szt. 24 szt.

F2-2-4 9000 x 1500 x 3400 mm 16 szt. 32 szt.

F2-2-5 11000 x 1500 x 3400 mm 20 szt. 40 szt.

F2-2-6 13000 x 1500 x 3400 mm 24 szt. 48 szt.

F2-2-7 15000 x 1500 x 3400 mm 28 szt. 56 szt.
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Kontenery chemiczne do czasowego przechowywania odpadów 2° (stopień) emisji do tzw. przechowywania pasywnego.

DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW
w rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)

KONTENERY MAGAZYNOWE

(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) 2°emisji





1 —

HH
— I
Ir /

11
1



30

w
w

w
.i

k
a

p
o

l.
n

e
t

M
A

G
A

ZY
N

O
W

A
N

IE
 M

A
TE

R
IA

ŁÓ
W

 N
IE

B
EZ

P
IE

C
ZN

YC
H

1

Nadtlenki organiczne należą do szczególnie reaktywnych chemicznie związków: są termicznie niestabilne i mogą ulegać 
egzotermicznemu samoprzyspieszającemu się rozkładowi, mogą rozkładać się wybuchowo, są łatwopalne, są wrażliwe na 
wstrząs i tarcie, reagują niebezpiecznie w kontakcie z innymi substancjami. Dlatego też w szczególności zostały wzięte 
pod lupę przepisów.

Typizacja nadtlenków organicznych
Tutaj z pomocą przychodzi Rozporządzenie CLP, w którym opisano klasyfikacje nadtlenków organicznych. I tak oto zarówno 
CLP, jak i ADR wskazują na siedem typów nadtlenków organicznych. 

  Obecnie podzielone sa wg typów:
 
• typ A – nadtlenek organiczny, który może ulec detonacji bądź szybkiej deflagracji, gdy jest zapakowany;

• typ B – nadtlenek organiczny, który posiada właściwości wybuchowe, lecz gdy jest zapakowany, nie ulega detonacji ani 
szybkiej deflagracji, może jednak ulec wybuchowi termicznemu w tym opakowaniu;

• typ C – nadtlenek organiczny, który posiada właściwości wybuchowe i który, gdy jest zapakowany nie ulega detonacji ani 
szybkiej deflagracji, nie ulega też wybuchowi termicznemu;

• typ D – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym ulega częściowej detonacji, lecz nie ulega szybkiej deflagracji 
i nie wykazuje żadnych gwałtownych skutków podczas ogrzewania pod zamknięciem, lub nie ulega detonacji w ogóle, lecz ulega 
powolnej deflagracji, ale nie wykazuje żadnych gwałtownych skutków ogrzewania pod zamknięciem, lub nie ulega detonacji ani 
deflagracji w ogóle, lecz wykazuje średni skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem;

• typ E – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji ani deflagracji w ogóle i wykazuje niski 
skutek lub jego brak podczas ogrzewania pod zamknięciem;

• typ F – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji w stanie kawitacji ani deflagracji w ogóle 
lub wykazuje tylko niski skutek lub jego brak podczas ogrzewania pod zamknięciem, jak również niską siłę wybuchu lub jej brak 
a także nadtlenek organiczny, który nie jest stabilny termicznie lub do jego odczulania stosuje się rozcieńczalnik o temperaturze 
wrzenia niższej niż 150 °C;

• typ G – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji w stanie kawitacji ani deflagracji w ogóle i 
wykazuje brak skutku podczas ogrzewania pod zamknięciem, jak również brak siły wybuchu, pod warunkiem że jest stabilny 

• termicznie i jego temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR) wynosi co najmniej 60 °C dla opakowania 50 kg, a do 
odczulenia mieszanin ciekłych stosuje się rozcieńczalnik o temperaturze wrzenia nie niższej niż 150 °C.

  Rozporządzenie CLP, jak i umowa ADR zalecają, aby kontroli temperatury poddać nadtlenki organiczne:

• typów B i C, posiadające TSR ≤ 50 °C,

• typu D, które wykazują średni skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem i posiadają TSR ≤ 50 °C,

• typu D, które wykazują niski skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem i posiadają TSR ≤ 45 °C,

• typów E i F, posiadające TSR ≤ 45 °C.

DO SKŁADOWANIA  NADTLENKÓW
w myśl przepisów ADR / CLP

KONTENERY MAGAZYNOWE
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+48 (68) 362 62 70
Zadzwoń do nas, na pewno uda 
nam się znaleźć rozwiazanie, które 
Cie usatysfakcjonuje

źród ło :  www.k ierunekchemia .p l
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DO SKŁADOWANIA  NADTLENKÓW
w myśl przepisów ADR / CLP

KONTENERY MAGAZYNOWE

Magazyny z nadtlenkami organicznymi
Zasady magazynowania nadtlenków zostały szczegółowo opisane  w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu. Przepisy te zostały 
wprowadzone w 1995 r. i przy dzisiejszej wiedzy eksperckiej wydają się być archaiczne. Założenia do rozporządzenia oparte były na 
przepisach, dotyczących obrotu cywilnymi materiałami wybuchowymi. W tamtym czasie stwierdzono, że nadtlenki organiczne klas-
yfikowane są w identyczny sposób jak materiały wybuchowe w myśl przepisów ADR. W przeciągu tych 22 lat umowa ADR kilkakrot-
nie zmieniała się, wprowadzając nowe postanowienia, do obowiązku prawnego weszło w życie rozporządzenie CLP, uaktualnieniom 
ulegały także przepisy dotyczące obrotu cywilnymi materiałami wybuchowymi. 

Tymczasem rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 1995 r. jest nadal obowiązujące, a żadna z prób nowelizacji przepisów nie 
została podjęta. 

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się nor-
mami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Podział nadtlenków w przywołanych normach nie uwzględnia ich siedmiu typów (według umowy ADR), brak jest zapisów dotyczą-
cych nadtlenków typów A i G, dodatkowo słowo „typ” zostało zastąpione słowem „klasa”. 

Obecnie wydaje się być zasadna weryfikacja obowiązujących przepisów rozporządzenia w oparciu o stosowane praktyki i wiedzę 
ekspercką, a następnie ich nowelizacja.

W zależności od grupy nadtlenków firma Ikapol jest w stanie wyprodukować i dostarczyć do klienta kontenery dopasowane 
do konkretnej grupy. 

Kontenery są wyposażane w urządzenia regulujące temperaturę oraz wentylację – mogą być w wykonaniu        lub w zwykłym 
– dobierane są do konkretnego typu nadtlenku. 

Inteligentny system wentylacji nie dopuszcza do powstania atmosfery wybuchowej, a system powiadamiania o wadliwej pracy 
urządzenia pozwala zapobiec groźnym skutkom wycieków i powiadamia użytkowników o zaistniałej wadliwej pracy (zanik napięcia, 
wentylacji, podwyższona temperatura itp.)

Dodatkowym elementem podnoszącym w znaczącym stopniu bezpieczeństwo jest wyposażenie kontenerów magazynowych w 
awaryjne zasilanie uruchamiane automatycznie podczas zaniku napięcia. O tej sytuacji również jest powiadamiany użytkownik.  

źród ło :  www.k ierunekchemia .p l

dopasuj kontener
wg piktogramów

WWW.IKAPOL.NETPROSTA WYSZUKIWARKA DOSTĘPNA NA:

REI240
KLASA OGNIOODPORNOŚCI
MY TO OSIĄGNELIŚMY !
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Zadaniem wentylatora jest odprowa-
dzenie zanieczyszczonego powietrza na 
zewnątrz kontenera. Istnieje możliwość 
ustawienia czasowego wietrzenia kontenera.

Umieszczony w górnej części kontenera, 
ma za zadanie zgromadzone ciepło prze-
transportować z górnej części kontenera 
do jego niższych poziomów. Przy wentyla-
torze jest zamontowany termostat regulujący 
jego pracę, po przekroczeniu zadanej tempe-
ratury jest uruchamiany wentylator.

Grzejniki są dobrane do kubatury konte-
nera. Mają za zadanie ogrzać pomieszczenie 
do zadanej temperatury, którą reguluje 
sterownik.

W sytuacjach awaryjnych tj. brak 
zasilania stanowi źródło energii dla 
szafy sterowniczej. Zespół prądotwórczy 
automatycznie po zaniku zasilania z sieci 
włączy się. W szafie SZR przełączy zasilanie z 
sieci na zasilanie z agregatu.

Odbiera sygnał od czujnika temperatury. 
W momencie gdy temperatura przekra-
cza określoną wartość wydaje sygnał 
akustyczny oraz świetlny. Sygnalizator 
również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w 
momencie zaniku napięcia.

Gdy temperatura przekroczy określoną 
wartość przekazuje informację na przykład 
do sygnalizatora akustyczno-świetlnego lub 
innego urządzenia informującego o niepra-
widłowościach. Zapewnia to natychmiastową 
reakcję osób odpowiedzialnych i możliwość 
szybkiej interwencji w przypadku awarii.

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA 

MAGNETYCZNY UCHWYT DRZWI KLIMATYZACJA OŚWIETLENIE

WENTYLATOR GŁÓWNY WENTYLATOR MIESZAJĄCY OGRZEWANIE

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SYGNALIZATOR ALARMOWY CZUJNIK TEMPERATURY

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są 
one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazy-
nowanych mediów oraz wielkości kontenera.

Elektromagnesy do przytrzymania 
drzwi w pozycji otwartej - ułatwiają 
wprowadzenie towaru do kontenera, 
zapobiegają przypadkowemu zamknięciu 
drzwi np. poprzez silny podmuch wiatru. 
Zwolnienie następuje po naciśnięciu 
jednego przycisku.

Klimatyzacja dwufunkcyjnama za 
zadanie utrzymanie bezpiecznej dla 
przechowywanych substancji temperatu-
ry szczególnie w okresie letnim - schła-
dzanie całego pomieszczenia. Zimą pełni 
funkcję wspomagania ogrzewania. 

Ilość lamp dobierana jest w zależności 
od wielkości magazynu oraz charakteru 
pracy wykonywanej w kontenerze - w 
przypadku pracy ludzi wewnątrz konte-
nera dobierane jest oświetlenie zapew-
niające odpowiednie natężenie światła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Regały z regulowaną wysokością półek 
do składowania pojemników różnej wiel-
kości. Półki kratowe wyjmowane ocynkowane 
ogniowo.

Wkładki posiadają wysoką odporność na 
kwasy, ługi i inne agresywne żrące 
substancje.

Idea kontenera polega na załadunku 
pojemników IBC 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. 

Wydaje sygnał dźwiękowy w momen-
cie gdy temperatura spadnie poniżej 
zadanej temperatury. Cały układ jest wypo-
sażony w wyłączniki krańcowe zamontowane 
przy wrotach które powodują, że system 
nie reaguje w momencie otwarcia drzwi z 
rezerwą czasową.

Na podstawie zadanej temperatury steruje 
urządzeniami grzewczymi, czyli w momen-
cie nagrzania kontenera do wskazanej 
temperatury ogrzewanie zostaje wyłą-
czone, gdy temperatura się obniży sterownik 
ponownie uruchomi ogrzewanie.

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA 

MONITORING SPALIN
SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

PÓŁI / REGAŁY UZMIENIENIE

CZUJNIK DYMU SKRZYNKA ROZDZIELCZA WKŁADY Z PE DO KWASÓW I ŁUGÓW

PODŁOGI Z ROLEK SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ POMIAR TEMPERATURY
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W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są 
one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazy-
nowanych mediów oraz wielkości kontenera.

System ten informuje o przekroczonym 
dozwolonym stężeniu gazów wewnątrz 
kontenera. Automatycznie uruchamia 
pracę wentylatorów, które rozcieńczają 
emisje poprzez wyprowadzenie gazów na 
zewnątrz kontenera w formie już roz-
cieńczonej z powietrzem oraz informują 
o rozszczelnieniu pojemników i wycieku.

Każdy kontener wyposażony w instalację 
elektryczną przygotowany jest do 
uziemienia, tak aby był bezpieczny i 
ewentualne ładunki elektryczne zostały 
wyprowadzone na zewnątrz kontenera.

Czujka zamontowana w kontenerze wy-
krywa bardzo szybko pożar i zadymienie 
kontenera. Poprzez sygnał świetlno-
-dźwiękowy informuje użytkownika o 
zaistniałym niebezpieczeństwie.

Umieszczona na zewnątrz kontenera, 
wyposażona w bezpieczniki oraz inne 
elementy sterujące zgodnie z wyposa-
żeniem kontenera (gazex, klimatyzacja, 
wyświetlacz temperatury itp.).
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Instalacja składa się z wentylatora wycią-
gowego EX wraz z topikową klapą ppoż. 
EIS 120, kratki nawiewnej z topikową 
klapą ppoż. EIS 120 umieszczonej w dolnej 
części przeciwległej ściany kontenera oraz 
falownika umożliwiającego płynna regulację 
wentylatora. 

Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji 
dla strefy Ex 230V, 16A.

Przeznaczone jest do zastosowań w po-
mieszczeniach zagrożonych wybuchem, 
przy obecności łatwopalnych oparów, 
gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W i 
szczelności IP66.

Zadaniem montowanych wentylatorów 
dedykowanych dla strefy EX umieszczonych 
wewnątrz kontenera jest odprowadze-
nie zanieczyszczonego powietrza na 
zewnątrz magazynu.

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

Ilość i moc grzejników elektrycznych jest 
dobierana do kubatury kontenera. Mają 
one za zadanie ogrzać pomieszczenie 
do żądanej temperatury, którą reguluje 
automatyczny sterownik.

System ten zapewnia bezpieczeństwo w 
przypadku niekontrolowanego uwolnienia się 
gazów. Zapewnia załączenie się dodatkowego 
wentylatora w przypadku przekroczenia 
stężenia gazów bez ingerencji osób trzecich, 
podczas ich nieobecności w kontenerze ( w 
nocy, podczas świąt itp. – magazyn jest w 
dalszym ciągu bezpieczny).

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA Strefy zagrożenia wybuchem EX - ATEX

OŚWIETLENIE EX ATEX

WENTYLATOR HCBT EX ATEX KLIMATYZACJA EX ATEX GRZEJNIK ELEKTR. 2KW EX ATEX

WENTYLATOR WYCIĄGOWY EX GNIAZDO ELEKTRYCZNE EX ATEX

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE SYSTEM DETEKCJI GAZÓW CZUJNIK WYCIEKÓW

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są 
one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazy-
nowanych mediów oraz wielkości kontenera.

Klapy przeciwpożarowe mające na 
celu odcięcie dopływu powietrza przy 
otworach wentylacyjnych w przypadku 
powstania pożaru. Odporność ogniowa 
klap przeciwpożarowych dobierana jest 
do odporności kontenera.

Czujnik zamontowany w wannie 
wychwytowej informujący o wycieku 
substancji chemicznych do wanny – 
informuje użytkownika o rozlaniu cieczy, 
uaktywnia się po przekroczeniu zadanej 
wartości uważanej jako bezpieczna.
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1 MONITORING ON-LINE

MONITORING
ON-LINE NOWA TECHNOLOGIA

MOBILNEGO MONITOROWANIA SUBSTANCJI

Alarmowanie
 przez:



CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

P N - E N I S O  9 0 0 1

sterowanie procesamirejestracja

alarmowanieMONITORING ONLINE

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

SYSTEM GWARANTUJE:
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MONITORING ON-LINE

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

Pomiar opisywanych wartości jest niezbędny w utrzymaniu odpowiednich parametrów np. magazynowanych 
produktów w celu uniknięcia ich zepsucia, zmiany właściwości czy w przypadku substancji niebez-
piecznych niedopuszczenia, np. do wybuchu bądź wydzielenia toksycznych dla otoczenia gazów.

Urządzenia do pomiaru temperatur i wilgotności mierzą parametry za pomocą czujnika umieszo-
nego 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.

» Zewnętrzny sygnalizator
» Wiadomość e-mail

» Wiadomość SMS za pomocą routera GPRS
» Dialer telefoniczny

Alarmowanie
 przez:

+48 (68) 362 62 70

Skontaktuj się z nami
jeśli nie znalazłeś informacji w katalogu
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REGAŁY MAGAZYNOWE
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REGAŁY MAGAZYNOWE
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE MAŁYCH POJEMNIKÓW

www.ikapol.net

02

REGAŁY DO PRZECHOWYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU POJEMNIKÓW

nr artykułu wymiary regału wymiary wanny pojemność wanny

KR-97 1100 x 650 x 2100 mm - -

KR-98 1100 x 650 x 2100 mm - -

KR-99 1400 x 1000 x 1200 mm 1300 x 1100 x 240 mm 340 litrów

KR-100 1100 x 650 x 2100 mm 1300 x 820 x 350 mm 210 litrów

KR-101 2100 x 640 x 2100 mm 2500 x 820 x 240 mm 220 litrów

nr artykułu: KR-100

nr artykułu: KR-101

nr artykułu: KR-97

nr artykułu: KR-98

nr artykułu: KR-99

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE



IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

n www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

f 
I

02 REGAŁY MAGAZYNOWE
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BECZEK ORAZ MAŁYCH POJEMNIKÓW

REGAŁ DO MAGAZYNOWANIA 3 BECZEK 200 LITRÓW

Regał do magazynowania 3 beczek 200 litrów. Beczki na 
kolebach zabezpieczających przed ich przemieszczaniem 

się. Regał z dodatkową półką do bezpiecznego przechowywania 

pobranych próbek. Regał umieszczony na wannie zbiorczej. Wan

na bez rusztu.

marta.kozlowska@ikapol.net

1

SKONTAKTUJ SIĘ Z MARTĄ:

czekam na twój telefon !
+48 (68) 362 62 70

REGAŁ DO MAGAZYNOWANIA 6 BECZEK 60 LITRÓW NA 2 POZIOMACH

infolinia: (68) 362 62 70

I

Regał do magazynowania 6 beczek na 2 poziomach z dodatkową półką do przechowywania pojemników z próbkami. Regał 

z kolebami przeciw przemieszczaniu się beczek oraz z wanną ociekową z rusztem. Wanna bez rusztu. W zestawie półka do ustawienia 

naczynia do pobierania próbek.

I

I

I

I

I

I

450 x 635 x 2000 mm

6 x beczka 60 litrów + półkaKR-137 450 x 635 x 1150 mm i

nr artykułu

KR-136

nr artykułu: KR-137 

pojemność

6 x beczka 60 litrów

9
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REGAŁY MAGAZYNOWE
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

02

           METALOWE REGAŁY DO PRZECHOWYWANIA BECZEK 200 LITRÓW

nr artykułu: KR-95

nr artykułu: KR-96

Regał do przechowywania 12 beczek 200 litrów na 2 po-
ziomach. W  skład  zestawu  wchodzi  konstrukcja,  półka  nośna  
i  wanna  ociekowa  zbiorcza.  Regały  można  łączyć  ze  sobą,  np.  
tworząc regały do magazynowania 24 lub 48 beczek. 

www.youtube.com/user/ikapolTV

+48 (68) 362 62 70

Skontaktuj się z nami
jeśli nie znalazłeś informacji w katalogu

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
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REGAŁY MAGAZYNOWE
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BECZEK / POJEMNIKÓW IBC

www.ikapol.net

02

REGAŁY DO MAGAZYNOWANIA POJEMNIKÓW WIELKOGABARYTOWYCH

nr artykułu przeznaczenie wymiary

KR-91 regał pod 6 pojemników IBC na 3 poziomach składowania  4600 x 3000 x 1300 mm

KR-92 regał pod 4 pojemniki IBC na 2 poziomach składowania  3000 x 3000 x 1300 mm

KR-93 regał pod 8 pojemników IBC na 2 poziomach składowania  3600 x 6000 x 1300 mm

KR-94 regał pod 6 pojemników IBC na 3 poziomach składowania  5000 x 3000 x 1300 mm

nr artykułu: KR-91 nr artykułu: KR-92 nr artykułu: KR-94

nr artykułu: KR-93

Regały specjalnego przeznaczenia wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta. W zależności od rodzaju magazynowanych po-
jemników i ich ilości dobieramy rodzaje materiałów i konstrukcji. Każdy regał posiada ściśle określono wytrzymałość.

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  PROJEKTY POSIADAJĄ DOKŁADNE RYSUNKI ORAZ OPISY TECHNICZNE

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70



WANNY WYCHWYTOWE
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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

www.ikapol.net

03

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

345AL 490 x 350 x 300 mm 350 640 x 450 x 80 mm

345 490 x 55 x 90 mm 343 1000 x 600 x 100 mm

WANIENKI OCIEKOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI SILNIE AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

nr artykułu wymiary objętość

28716 965 x 660 x 139 mm 45 litrów

28717 1206 x 603 x 139 mm 75 litrów

28718 959 x 867 x 139 mm 87 litrów

28719 1194 x 383 x 139 mm 109 litrów nr artykułu: 28717

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

PRZYSTOSOWANE DO CIECZY AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

objętość

45 litrów

75 litrów

87 litrów

109 litrów nr artykułu: 28717

PRZYSTOSOWANE DO CIECZY AGRESYWNYCH CHEMICZNIEPRZYSTOSOWANE DO CIECZY AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

nr artykułu: 345nr artykułu: 343nr artykułu: 345AL

nr artykułu: 350
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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

infolinia: (68) 362 62 70

03

WANNA OCIEKOWA - WYGODNE I PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE

www.youtube.com/user/ikapolTV

  /   e-mail:   /   e-mail:   /   e-mail: (68) 362 62 70(68) 362 62 70infolinia: 

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

nr artykułu: 5248-YE

nr artykułu: 5248-YE



n IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

www.ikapol.net

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD MAŁE POJEMNIKI

03

wymiar pojemność obciążenie

20 litrów 1,3 kg6892 690 x 440 x 105 mm

55 litrów 2,8 kg6891 1010 x 7300 x 125 mm

nr artykułu

nr artykułu: 6892

WANNY WYCHWYTOWE LABORATORYJNE

----------------------------------------------------------------

WANIENKA WYCHWYTOWA
_____________________________________

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.

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: P70-7002 nr artykułu: P70-7001

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 650 x 560 x 80 mm 10 litrów
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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

infolinia: (68) 362 62 70

03

WANIENKI OCIEKOWE - WYSOKA JAKOŚĆ TWORZYWA

nr artykułu wymiary krata ociekowa objętość

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

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

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

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

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

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

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

ST1-60YEBBK 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

www.youtube.com/user/ikapolTV

nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu: ST1-20BKBKST1-20BKBK nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu:nr artykułu: ST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBKST1-30YEBK nr artykułu: ST1-40YEBK
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI

www.ikapol.net

03

    WANNY WYCHWYTOWE - WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA    

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

Wanny wychwytowe z ogólnym atestem kontroli technicznej konstrukcji Z-40.22-420. Wykonane z wysokiej jakości polietylenu 
(PE). Wysoka odporność chemiczna. Wanny wychwytowe mogą być ustawione bezpośrednio na podłodze lub europalecie.

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 330 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: 8283
nr artykułu: 8280

nr artykułu: 8523nr artykułu: 8286
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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 - -

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.
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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

infolinia: (68) 362 62 70

03

WANNY WYCHWYTOWE DO NAPEŁNIANIA I DOZOWANIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net5454

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 

infolinia: (68) 362 62 70
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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
SYSYTEM MODUŁOWY (PE) DO BECZEK

www.ikapol.net

03

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 po recyklingu 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 1245 x 1498 x 660 mm 1388 litrów 64 kg

28669 1245 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



sMKsyy-

• vf ?^3|
1 str. 62 j . i ■gz* 'w yi-4,jc*/yMg* * * i

.i t —' • i * * <S

• ' ?.& -<■*?. ?■

, •• * , . »r. .• », *

•*' ■,,A* Wi
.Ji’^ * ** 

i*>MX a'Ar*

WJ.kjflj



IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

www.ikapol.net

WANNY WYCHWYTOWE
WYCHWYTOWE (PE) POD BECZKI / POJEMNIKI IBC

nr artykułu wymiary max objętość waga

5200-YE 1690 x 740 x 1120 mm 216 litrów 57 kg

03

MOBILNA OBSŁUGA BECZEK

nr artykułu: 5200-YE

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

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 1340 x 1230 x 1090 mm 1150 litrów 1500 kg 71 kg

BB2FW 2340 x 1225 x 610 mm 1150 litrów 2500 kg 91 kg

infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net I 59
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nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość

28675 stacja na 2 beczki 200 litrów 1543 x 1486 x 1911 mm 254 litrów

28676 stacja na 4 beczki 200 litrów 1543 x 1740 x 1911 mm 301 litrów

28679 rampa najazdowa pod wannę 1219 x 1518 x 286 mm -

objętośćobjętośćobjętośćobjętość

254 litrów254 litrów254 litrów254 litrów254 litrów

301 litrów301 litrów301 litrów301 litrów301 litrów

-

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)

infolinia: (68) 362 62 70

03

ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

nr artykułu: 28676

nr artykułu: 28675

nr artykułu: 28679

dopasuj kontener
wg piktogramów

WWW.IKAPOL.NETPROSTA WYSZUKIWARKA DOSTĘPNA NA:
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WANNY WYCHWYTOWE 
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE 

www.ikapol.net

03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

jest tylko tymczasowy. 
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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

infolinia: (68) 362 62 70

03

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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www.youtube.com/user/ikapolTV
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WANNY WYCHWYTOWE
ELASTYCZNE WANNY WYCHWYTOWE

www.ikapol.net

03

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 waga

UT8010 305 x 305 x 127 mm 1 kg

UT8012 458 x 458 x 127 mm 1.5 kg

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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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

infolinia: (68) 362 62 70
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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 457 x 305 x 51 mm 3,2 kg

28304 457 x 406 x 102 mm 4,5 kg

28308 457 x 406 x 152 mm 6,8 kg

28312 457 x 406 x 254 mm 10,4 kg

www.youtube.com/user/ikapolTV
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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

03

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

infolinia: (68) 362 62 70

03

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

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE
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03 WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD MAŁE POJEMNIKI
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METALOWE WANNY OCIEKOWE

Metalowe wanny ociekowe pod małe pojemniki wykonane ze stali. Na życzenie mogą zostać wyposażone w kratkę ociekową lub zawór 

spustowy.

: KR-2

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY:

nr artykułu

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

nr artykułu wymiary pojemność

KR-1 1290 x 600 x 70 mm i 35 litrów

KR-2 1050 x 610 x 65 mm i 40 litrów

KR-3 1000 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 i 65 litrów

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 z kranem spustowym, z kratką ociekową lub nóżkami do przewożenia.

■ ■ ■ ■
SZCZEGÓŁY:

- wymiar: 1200 x 800 x 100 mm.

I

1 1

WANNA OCIEKOWA / SPUSTOWA Z USZAMI

nr artykułu: KR-9
9

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

68 I infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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WANNA OCIEKOWA / SPUSTOWA Z USZAMI

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD MAŁE POJEMNIKI

www.ikapol.net

03

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 x 240 mm 150 litrów

KR-123 1200 x 800 x 240 mm 220 litrów

KR-124 1200 x 1200 x 240 mm 300 litrów

KR-125 2400 x 820 x 240 mm 440 litrów

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nr artykułu: nr artykułu: nr artykułu: 

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 815 x 1240 x 255 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 255 mm,- wymiary: 815 x 1240 x 255 mm,
- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 200 litrów,- pojemność: 200 litrów,- pojemność: 200 litrów,- pojemność: 200 litrów,
- nośność: 850 kg.- nośność: 850 kg.- 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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■JM WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI / POD POJEMNIKI IBC
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METALOWE WANNY WYCHWYTOWE

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. Dos

tosowana do magazynowania materiałów mocno oraz silnie zapalnych. Wanny z 3 mm stali spawanej ze zdejmowaną, ocynkowaną ogniowo 

kratą pomostową. Nośność kraty 1100 kg/m2. Specjalne płozy umożliwiają transport wózkiem widłowym.

nr artykułu: KR-126
r------1---------- i r

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

| | KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ■

nr artykułu wymiary i pojemność wychwytowa

KR-126 1200 x 1500 x 700 mm I 1100 litrów

KR-127 1200 x 800 x 240 mm 220 litrów

701 infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI / POD POJEMNIKI IBC

F

03

WANNA WYCHWYTOWA PRZYSTOSOWANA DO PRZECHOWYWANIA 6 BECZEK 200L
_____________________________________________________________________________________________

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 2400 x 1200 x 300 mm.

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.

KAŻDĄ WANNĘ MOŻEMY WYPOSAŻYĆ W KÓŁKA, ZAWÓR SPUSTOWY, UZIEMIENIE ■
i

I

■ PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR

nr artykułu: KR-128 J
J

Z

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
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03 WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI
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METALOWE WANNY WYCHWYTOWE Z KRANEM SPUSTOWYM ORAZ UZIEMIENIEM

Wanna wychwytowa z 3 mm stali spawanej ze zdejmowaną, ocynkowaną kratą pomostową. Specjalne płozy umożliwiają transport 
wózkiem widłowym. Dodatkowo na krótszym boku zamontowany kran spustowy umożliwiający łatwe opróżnianie wanny. Śrubka do przykręce
nia uziemienia.

I I

; ; KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
i i

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 380 mm,
- pojemność wychwytowa: 300 litrów.

nr artykułu: KR-129

WANNA WYCHWYTOWA Z KRANEM SPUSTOWYM

i
i 
i

WANNY POD KAŻDY WYMIAR

Wanna wychwytowa pod małe pojemniki (beczki) pod

parta na nóżkach o dolnym prześwicie 100 mm. Wanna 

malowana natryskowo. Wanna wyposażona jest w kran 
spustowy 1/4”.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 250 mm,

- pojemność wychwytowa: 220 litrów.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■■■
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WANNY WYCHWYTOWE
MOBILNE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

03

MOBILNA WANNA WYCHWYTOWA

z-

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

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. i
: ii1 ■
; i
: i
I
I
I

A
WANNY POD KAŻDY WYMIAR ;

I

nr artykułu: KR-131 J

MOBILNA WANNA WYCHWYTOWA

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.

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 1200 x 800 x 240 mm

- kolor: RAL 5010

nr artykułu: KR-132
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MOBILNE WANNY WYCHWYTOWE

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.

t

KROTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

nr artykułu: KR-133

nr artykułu: DK-133

nr artykułu: KR-134

nr artykułu: KR-134

artykułu:

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1300 x 1300 x 240 mm

- kolor: RAL 5010

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 240 mm
- kolor: RAL 5010

!!'■ ’ ■ niS",’.

Bk T liff'! 5 E£ferM'

MASZ PYTANIA? ,

ZADZWOŃ !
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WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI

03

I I

■ WANNY POD KAŻDY WYMIAR ■
I I

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA

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

I

I
I
I

nr artykułu: KR-135 [
i
i

; KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 815 x 1240 x 350 mm,
- materiał: stal ocynkowana,
- pojemność: 300 litrów,

- nośność: 850 kg.

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

z-

OCYNKOWANA WANNA WYCHWYTOWA V
Wykonana z blachy stalowej 3 mm, ocynkowana. Krata wema ocynkowana ogniowo o nośności 1100 kg/m2. Przystoso

wana do przewożenia wózkiem widłowym.I ■■ ■ ■I ■■ ■■
SZCZEGÓŁY: ■

- wymiary: 2500 x 1000 x 118 mm.

■ PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR j

; nr artykułu: DK-33 ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■■
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Moduły wykonane ze spawanej stali 3 mm z kratownicą nośną. Podłogi mogą składać się z wielu modułów - w zależności od powier-
zchni magazynowej - projektowane pod wymiar. Możliwość zamówienia podłogi z rampą najazdową.

WANNY WYCHWYTOWE
PODŁOGI ROBOCZE (METAL)

infolinia: (68) 362 62 70

03

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

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD BECZKI
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METALOWE WANNY OCIEKOWE Z RUSZTEM POD BECZKI 200 L

Wanny ociekowe wykonane ze spawanej stali 2 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 900 mm 1 x beczka 200 litrów

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

nr artykułunr artykułu: KR-26
nr artykułu: KR-22

nr artykułu: KR-25

nr artykułu: KR-27nr artykułu: KR-27
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METALOWE STOJAKI POD BECZKI 200 L / 60 L

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.

Stojak na 2 beczki 200 litrów

nr artykułu: KR-31

KR-32 1255 x 645 x 355 mm

KR-30 500 x 2000 x 120 mm

KR-33 500 x 1000 x 120 mm

Wanna wychwytowa ze stojakiem 

nr artykułu: KR-33

Stojak na 3 beczki 60 litrów
nr artykułu: KR-32

nr artykułu

KR-31

wymiary

2000 x 2000 x 120 mm

Stojak na beczkę 200 litrów

nr artykułu: KR-30

PAMIETAJ
MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

TYLKO Z NAMI !
> opcja ocynkowana lub pomalowana

> istnieje opcja montażu kranu spustowego

> śrubka do przykręcenia uziemienia
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METALOWE WANNY OCIEKOWE Z RUSZTEM POD BECZKI 200 L 

WANNY WYCHWYTOWE
WANNY WYCHWYTOWE (METAL) POD POJEMNIKI IBC

www.ikapol.net

03

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 1360 x 795 mm 1 x IBC

KR-35 wanna ociekowa pod ibc 2680 x 1300 x 430 mm 2 x IBC

KR-36 wanna ociekowa pod ibc 3850 x 1300 x 385 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

797979

-- 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)
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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 pojemniki

KR-43 szafa na małe pojemniki pojedyncze 905 x 745 x 1910 mm pojemniki

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

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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nr artykułu: KR-44

ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE 

WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

www.ikapol.net

03

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

nr artykułu nazwa wymiary przeznaczenie

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

KR-48 szafa 2 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-47 nr artykułu: KR-49

nr artykułu: KR-52

nr artykułu: KR-51
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WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

infolinia: (68) 362 62 70

03

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 60 litrów 1700 x 1700 x 1900 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-54

nr artykułu: KR-59

  PROJEKTOWANE POD KAŻDY WYMIAR 

  PROJEKTY POSIADAJĄ DOKŁADNE RYSUNKI ORAZ OPISY TECHNICZNE

www.youtube.com/user/ikapolTV
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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

03

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

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

nr artykułu: D
K
-59



IKAPOL
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WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

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.

SZCZEGÓŁY:

ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

! - wymiary: 905 x 745 x 1700 mm (z nóżkami),

- kierunek otwierania drzwi: prawy,
- kolor: RAL 5010.

i

Stabilna, chroniona przed korozją konstrukcja z blachy 
stalowej ze zintegrowaną wanną wychwytową. Zabu

dowana wanna wychwytowa posiada naturalną wenty
lację poprzez szczeliny umieszczone z 3 stron.

Prześwit nad podłogą 100 mm umożliwia załadunek wózkiem 

wysokiego podnoszenia lub widłowym. Zamykany na klucz dla 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Wanna przystoso
wana do przepisowego składowania materiałów niebezpiec
znych dla wód oraz do pasywnego składowania cieczy zapal
nych (H224-226).

MASZ PYTANIA? ,

ZADZWOŃ !
(68) 362 62 70

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.

84 I infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

www.ikapol.net

WANNY WYCHWYTOWE
ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE (METAL)

03

ZABUDOWANA WANNA WYCHWYTOWA

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.

I
■ nr artykułu: DK-58f .
H SZCZEGÓŁY:

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

ZŁÓZ SWOJE ZAMÓWIENIE
PRZEZ INTERNET:

WWW.IKAPOL
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SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
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Butle gazowe pod ciśnieniem należą do tego typu produktów, które ze względu na duże ryzyko muszą być składowane w od-
powiednich warunkach. Butle gazowe nie mogą być składowane w zimnych pomieszczeniach, garażach czy pomieszczeniach roboczych. 
Nasze szafy do magazynowania butli z gazem posiadają solidną konstrukcje. Ściany boczne i sufit wykonane z solidnej blachy i lakierowane na 
dowolny kolor. Tylna ściana z ocynkowanej blachy z powłoką. Drzwi kratowe, pojedyncze lub para, w zależności od modelu. Odpinany 
uchwyt na butle gazowe wraz z łańcuchem. Zaczepy do dźwigu w standardzie każdego modelu. Szafy na butle gazowe dostarczane są 
już zmontowane.

PRZECIWPOŻAROWA SZAFA DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH 

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
SZAFY / WIATY NA BUTLE Z GAZEM

www.ikapol.net

04

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

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

nr artykułu wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne ładowność waga

IBK80-5017 1200 x 600 x 2050 mm 1090 x 480 x 1890 mm 1-4 x butle gazowe 50 litrów 470 kg

IBK80-5015 600 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1850 mm 1-2 x butle gazowe 50 litrów 365 kg
nr artykułu: IBK80-5017

SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

nr artykułu wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne ładowność waga drzwi

IBK805052 2170 x 995 x 2300 mm - 21 x butli gazowych 50 litrów - 2-skrzydłowe

IBK115861W - 2 3350 x 1520 x 2360 mm 3100 x 1260 x 2200 mm 48 x butli gazowych 50 litrów 870 kg 2-skrzydłowe

85052 3000 x 2160 x 2300 mm - 66 x butli gazowych 50 litrów - 2-skrzydłowe

nr artykułu: IBK805052-2 nr artykułu: IBK805052 nr artykułu: 85052
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SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
SZAFY / WIATY NA BUTLE Z GAZEM
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SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

nr artykułu wymiary ładowność drzwi waga

ICK27-3101 860 x 1050 x 2055 mm 6 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 155 kg

ICK66-2010 1080 x 1250 x 2290 mm 6 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 375 kg

ICK27-3102 1125 x 1050 x 2055 mm 8 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 170 kg

ICK27-3134 2100 x 1050 x 2055 mm 16 x butli gazowych 50 litrów dwuskrzydłowe 235 kg

ICK27-3104 2100 x 1050 x 2055 mm 16 x butli gazowych 50 litrów dwuskrzydłowe 235 kg

ICK27-3121 2700 x 1400 x 2055 mm 30 x butli gazowych Ø 230 dwuskrzydłowe 300 kg

nr artykułu: ICK27-3134 nr artykułu: ICK27-3104 nr artykułu: ICK27-3121

nr artykułu: ICK27-3101 nr artykułu: ICK66-2010 nr artykułu: ICK27-3102

nr artykułu: DK-BG5-2nr artykułu: DK-BG5nr artykułu: DK-BG10

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska



nr artykułu:DK-BG3-3 nr artykułu: DK-BG3 nr artykułu: DK-BG8
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SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
SZAFY / WIATY NA BUTLE Z GAZEM
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SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

nr artykułu wymiary zewnętrzne ładowność szerokość drzwi

IKA157504W 2000 x 1500 x 2150 mm 24 x 33 kg butle gazowe (lub 11 kg) 1000 mm

IKA115864W 4000 x 2000 x 2150 mm 72 x 33 kg butle gazowe (lub 11 kg) 1000 mm

IKA157504W 3160 x 1860 x 2270 mm 2 x palety butli gazowych + 8 x butli (lub 4 x 3 rzędy po 4 butle gazowe) 1-skrzydłowe

nr artykułu: 115861W

nr artykułu: 115864W nr artykułu: 157504W

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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nr artykułu: DK-SD03

Box na 8 butli z gazem

nr artykułu: DK-SD02

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM

04

MASZ PYTANIA? ,

ZADZWOŃ 1
(68) 362 62 70

Każda szafa na butle z gazem skutecznie chroni je przed wieloma czynnikami zewnętrznymi. Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji ■ ■ 

zagrożenia. Szafy można z powodzeniem zastosować zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Niezależnie od tego, gdzie będzie 
przechowywana, dzięki wysokiej jakości tworzywa, z jakiego została wykonana, zapewnia pełną ochronę i bezpieczeństwo. W ■ 

zależności od zapotrzebowania oferujemy szafy na butle z gazem różnego typu, zarówno stojąco jak i wiszące. ■



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net92

nr artykułu KR-BG12 nr artykułu: DK-BG12-5

nr artykułu: DK-BG6-2 nr artykułu: DK-BG10-4



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 93

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
STOJAKI  NA BUTLE Z  GAZEM

nr artykułu:  DK-BG-24-6

nr artykułu: DK-SB3 nr artykułu: DK-SB2 nr artykułu:  DK-SB2-M
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SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM
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WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH DO ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU BUTLI GAZOWYCH

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

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

nr artykułu wymiary ładowność kółeczka

IBK69-6400 490 x 460 x 1260 mm 1 x butla Ø 250 masywne kółka gumowe Ø 200 x 50 mm

IBK69-6403 790 x 540 x 1280 mm 2 x butle Ø 250 pompowane kółka gumowe Ø 400 x 80 mm

nr artykułu wymiary waga

7216-YE 385 x 160 x 75 mm 1 kg

7212-YE 1060 x 740 x 1170 mm 32 kg

7202-YE 1210 x 790 x 1040 mm 28 kg

7203-CG 1170 x 510 x 150 mm 9 kg

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

nr artykułu: IB
K
69-6400

nr artykułu: IB
K
69-6403

nr artykułu: 7216-YE

nr artykułu: 7212-YE

nr artykułu: 7202-YE

Stabilna konstrukcja pozwalająca na bezpieczne przewożenie i użytkowanie 
butlowanych gazów technicznych. Przystosowany do dwóch butli umieszczonych 
w  układzie  skośnym.  Wózek  szczególnie  polecany  dla  konfiguracji  spawalniczej  
tlen-acetylen.  Konstrukcja  stalowa  umożliwia  przewóz  ciężkich  butli.  Wysoka  jakość  
wykonania zapewnia wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie. Malowany trwałymi farba-
mi proszkowymi strukturalnymi.

           STOJAK DO SKŁADOWANIA 6 X BUTLI Z GAZEM Z PE

nr
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CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !

+48 (68) 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z MARTĄ:  

marta.kozlowska@ikapol .net



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

www.ikapol.net

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM

PALETA DO BUTLI GAZOWYCH DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA

Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze

nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych 0 250 mm. Łań
cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.

nr artykułu wymiary ładowność ciężar

nr artykułu: IB
K

696407

IBK696407 1030 x 805 x 1210 mm 12 x butli gazowych 0 230 960 kg

STOJAKI NA BUTLE iAZEM

nr artykułu wymiary

IBK69-6406-1

IBK69-6406

ISFPK4

IBK69-6407

ISFPK8

MASZ PYTANIA? ,
ZADZWOŃ !

*<•

DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA

570 x 350 x 550 mm

570 x 350 x 1100 mm

600 x 860 x 1000 mm

1110 x 862 x 1000 mm

1200 x 860 x 1000 mm

ładowność

2 x butle 0 230

2 x butle 0 230

4 x butle gazowe 0 250

6 x butli gazowych 0 250

8 x butli gazowych 0 250
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POJĘCIE

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

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

Jeżeli odniesiemy absorbcję do sorbentów, to ich zadaniem jest zaabsorbowanie wycieków substancji chemicznych, niebezpiecznych 
i agresywnych chemicznie. Im lepszy sorbent, tym większa zdolność pochłaniania, a co za tym idzie, mniej odpadów.

W naszej ofercie posiadamy tylko najwyższej jakości sorbenty trzywarstwowe. Tylko tego rodzaju sorbent gwarantuje najwyższą zdolność 
pochłaniania  chemikaliów  oraz  odporność  na  działania  mechaniczne.  Można  po  nim  chodzić,   a  nawet  poruszać  się  wózkiem  widłowym.  
Wszystkie nasze sorbenty są perforowane po długości i szerokości. Bardzo prosto można tworzyć z rolek chodniki sorpcyjne, maty i arkusze.

ARKUSZE SORPCYJNE WĘŻE / RĘKAWY

PODUSZKI SORPCYJNE NAKŁADKI NA BECZKI ZESTAWY EKOLOGICZNE / ADR

ROLKI SORPCYJNE

POSIADAMY TYLKO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SORBENTY TRZYWARSTWOWE !

ZASTOSOWANIE SIATECZKI POLIPROPYLENOWEJ GWARANTUJE:
 odporność mechaniczną sorbentu; można po nim chodzić i jeździć
 lejkowe zakończenie zabezpiecza przed wydostawaniem się zaabsorbowanej substancji
 zabezpiecza przed mechaceniem się sorbentu

SORBENTY
TERMIN ABSORPCJI 

WARIANTY SORBENTÓW:
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infolinia: (68) 362 62 70

NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ: AKTUALNY ATEST HIGIENICZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA
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str. 0

SORBENTY UNIWERSALNE

Sorbenty uniwersalne pochłaniają wszelkiego rodzaju substancje, takie jak: oleje, 
chemikalia, płyny, farby, czy substancje ropopochodne. Dzięki wysokiej chłonności 

sorbent absorbuje substancje i skutecznie zapobiega przed wyciekami. Nie zawierają 
w sobie silikonów, są trwałe i ekologiczne. Można stosować je na zewnątrz, jak i 

wewnątrz pomieszczenia.

SORBENTY OLEJOWE

str. 0

Sorbenty olejowe przystosowane są tylko i wyłącznie do absorpcji substancji 
ropopochodnych, dlatego można je również stosować do absorpcji wycieków 

w zbiornikach wodnych otwartych, czy też zamkniętych. Tego rodzaju materiały 
absorpcyjne pływają po powierzchni tafli wody.

SORBENTY CHEMICZNE

str. 0

Sorbenty chemiczne służą głównie do pochłaniania cieczy agresywnych, kwasów 

(siarkowego, azotowego, solnego, fosforowego itp.), jak i zasad z wysokim lub 

niskim pH, czy wodnego roztworu amoniaku. Zastosowanie tych sorbentów to 
głównie: laboratoria, magazyny substancji niebezpiecznych, fabryk, czy przemysł 
farmakologiczny.

nr artykułu: AL-PU1

- materiał pikowany - materiał perforowany - materiał izolowany od spodu

[ - arkusz sorpcyjny 620-EV: 2 szt.,
- arkusz sorpcyjny 622-EV: 1 szt. (sorbent w rolce), 

i - sorbent sypki IKASORB 1030 - 100 g.,
! - sorbent sypki IKASORB 1850 - 100 g.

nr artykułu: AL-PU2

arkusz sorpcyjny 610-EV: 2 szt.,
arkusz sorpcyjny 614-EV: 1 szt. (sorbent w rolce), 
sorbent sypki IKASORB 1030 - 100 g., 
sorbent sypki IKASORB 1850 - 100 g.

(chłonność):

< 100 litrów

< 200 litrów

< 300 litrów

ZESTAW UNIWERSALNY ZESTAW OLEJOWY

ZADZWOŃ: 68 362 62 70

ZAMÓW DARMOWY ZESTAW PRÓBEK !

Zdolność sorpcyjna

AA 
AAA



SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY / ZABEZPIECZENIE DEKLA BECZKI

Sorbenty uniwersalne pochłaniają wszelkiego rodzaju substancje, takie jak: oleje, chemikalia, płyny, farby, czy substancje 
ropopochodne. Dzięki wysokiej chłonności sorbent absorbuje substancje i skutecznie zapobiega przed wyciekami. Nie zawierają w sobie 
silikonów, są trwałe i ekologiczne. Można stosować je na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia.



 

DBAJMY O ŚRODOWISKO 

ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE
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Sorbent należy rozłożyć w celach profilaktycznych pod maszynami i innymi urządzeniami, z których mogą 
wyciekać płyny. Nasze sorbenty posiadają poziome i pionowe perforacje, co przyczynia się do wydłużenia 
żywotności produktu, a tym samym ograniczenia kosztów. Sorbenty są wykonane w 100% z mikrowłókien ułożonych w 

siedmiu warstwach, połączonych ze sobą w procesie prasowania na gorąco.

- materiał pikowany

- materiał perforowany

ROLKA ŚREDNIAROLKA MAŁA ROLKA DŁUGA ROLKA WYSOKAnazwa

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

ilość w opakowaniu 2 rolki 2 rolki 2 rolki 1 rolka

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

nr artykułu DB-91 DB-98 DB-96 DB-95

ROLKA DUŻA ROLKA ŚREDNIA MULTIMATA MAŁA

W
- materiał perforowany

nr artykułu DB-914

- materiał pikowany

str. 135

NOWOŚĆ

nr artykułu: DB-97

■

nazwa

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

ilość w opakowaniu 1 rolka 1 rolka 1 rolka

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

/
i PERFORACJA

w pionie oraz w poziomie

Rolki posiadają perforacje przez środek oraz w 
poprzek co 45 cm. Ułatwia to wykorzystanie 
nam potrzebnej ilości materiału sorpcyjnego.

STOJAK NA ROLKĘ SORPCYJNĄ
DO SZYBKIEGO ODWIJANIA NIEZBĘDNEGO MATERIAŁU

I
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MATA ROBOCZA MATA ROBOCZA DUŻA MATA ROBOCZA MAŁA ROLKA ANTYPOŚLIZGOWA

0,91 x 30 m 0,91 x 91 m 0,91 x 30 m 1 x 10 m

1 rolka 1 rolka 1 rolka 1 rolka

53 litrów/opk. 150 litry/opk. 91 litrów/opk. 25 litrów/opk.

TR-91 TR-95 TR-90 521010

Spodnia warstwa tych sorbentów pokryta jest wytrzymałą folią (dot. TR-91), która 
sprawia, że po produkcie tym można chodzić, a nawet jeździć pojazdami mechanicznymi, 
a  pochłonięte  ciecze  nie  wydostają  się  do  gruntu.  Dzięki  swojej  wyjątkowej  odporności  
sorbent ten sprawdza się idealnie jako chodnik roboczy.

MATA PRZEMYSŁOWA WIELOFUNKCYJNA

POKROWIEC / TUBA
przeznaczony do maty przemysłowej wielofunkcyjnej

nr artykułu: TR-91M1

DYWAN / KOC PRZEMYSŁOWY WIELOFUNKCYJNY

stosowany jako zabezpieczenie podłoża przed wyciekami substancji niebezpiecznych

rozkładana najczęściej pod pojazdami, maszynami, wózkami widłowymi itp.

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70
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Spodnia warstwa tych sorbentów pokryta jest wytrzymałą folią 

www.youtube.com/user/ikapolTV

- materiał izolowany od spodu

N
O

W
O

ŚĆ
 !

nr artykułu wymiary

TR-91M1 1800 x 1800 mm

TR-91M2 2700 x 2700 mm

TR-91M3 1800 x 2700 mm

nr artykułu: TR-91A

SZCZEGÓŁY:
- średnica: 210 mm,
- wysokość: 1100 mm.
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DYWAN / KOC PRZEMYSŁOWY WIELOFUNKCYJNY

sorbent uniwersalny, wzmocniony, polipropylenowy

idealny  do  stosowania  wewnątrz  pomieszczeń,  na  szlakach  

komunikacyjnych,  do  usuwania  wycieków  spod  maszyn  

oraz  nieszczelnych  pojemników  i  przewodów  

hydraulicznych

  PIONOWY STOJAK NA ROLKĘ   

nazwa UNI DUŻA UNI MAŁA UNI DUŻA SM UNI MAŁA SM

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

ilość w opakowaniu 1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

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

nr artykułu 622 623 624 625

Sorbent uniwersalny, wzmocniony, polipropylenowy w rolce. Warstwa chłonna umieszczona została pomiędzy 
dwoma warstwami odpornymi na rozciąganie i strzępienie. Rolka posiada pionowe perforacje, co pozwala 
z łatwością dzielić ją na odcinki o najmniejszych wymiarach 40 x 50 cm. Przystosowany do absorpcji wody, 
olejów,  płynów  przemysłowych,  produktów  ropopochodnych  i  chemikaliów.  Idealny  do  stosowania  
wewnątrz  pomieszczeń,  do  zabezpieczania  szlaków  komunikacyjnych,  usuwania  wycieków  spod  maszyn,  
nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych. Dzięki dużej zdolności sorpcyjnej zmniejsza 
ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 

ROLKA SORPCYJNA Z TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

www.ikapol.net
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

str. 134

- materiał pikowany

- materiał perforowany

- materiał perforowany- materiał pikowany

nr artykułu wymiary absorpcja ilość

625-A 1 x 50 m 258 litrów 1 szt. / opk.



 

IKAPOL
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska

05 SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70

ROLKI SORPCYJNE Z KAMUFLAŻEM (MASKUJĄCE / MORO)

- materiał perforowany

nazwa

wymiar

ilość w opakowaniu 

absorpcja

nr artykułu

- materiał pikowany

Wzór w barwach kamuflażu sprawia, że sorbent pasuje do 

wyposażenia jednostek wojskowych, jak również w różnych lokalach 

przemysłowych.

W/ ***

Warstwa chłonna umieszczona została pomiędzy dwoma warstwami 

odpornymi na rozciąganie i strzępienie. Pochłania 20-krotność 
własnej wagi. Może być stosowana w środowiskach, w których 
temperatura może dochodzić do 160 °C.

-------

-

AA A
ROLKA MASKUJĄCA WD ROLKA MASKUJĄCA WM

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

1 rolka 2 rolki

242 litry/opk. 242 litry/opk.

DS-93 DS-94
■ ■■■■■ 

■■■■■■

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
ZABEZPIECZENIE DLA MPS-ÓW
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Jak prawidłowo stosować sorbent polipropylenowy w rolce ?

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

ARKUSZE SORPCYJNE PREMIUM

wykonane zostały z włókien celulozowych pochodzących z surowców wtórnych

wchłaniają olej i wodę, a także tłuszcz, płyny transmisyjne, płyny hydrauliczne, chłodziwa, oleje napędowe

odporność na palenie klasy A - produkt certyfikowany zgodnie ze standardem ASTM E84 

nie zawiera polipropylenu

nazwa ROLKA ARKUSZE

wymiar 0,72 x 23 m 38 x 48 cm

ilość w opakowaniu 1 rolka 50 szt.

absorpcja 160 litry/opk. 89 litry/opk.

nr artykułu SUL-1 SUL-2

100 % RECYKLING
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

100 % PRODUKT NIEPALNY KLASY A
CERTYFIKAT: ASTM E84 

SORBENTY UNIWERSALNE
ROLKI / ARKUSZE SORPCYJNE

www.ikapol.net
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nazwa WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI ARKUSZE SM GRUBE ARKUSZE SM CIENKIE

wymiar Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm 41 x 46 cm 50 x 40 cm

ilość w opakowaniu 40 szt. 6 szt. 100 szt. 200 szt.

absorpcja 151 litrów/opk. 57 litrów/opk. 121 litrów/opk. 125 litrów/opk.

nr artykułu G-34 G-37 UGG-75 620-EV

nazwa PODUSZKA ŚREDNIA PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA

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

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

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

nr artykułu G-66 G-61 G-62

nazwa ARKUSZE POD BECZKĘ ARKUSZE CIENKIE ARKUSZE POŚREDNIE ARKUSZE GRUBE

wymiar ø 55,5 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ilość w opakowaniu 25 szt. 200 szt. 100 szt. 100 szt.

absorpcja 42 litrów/opk. 121 litrów/opk. 91 litrów/opk. 121 litrów/opk.

nr artykułu G-76 DB-70 DB-72 DB-75

Arkusze  należy  rozłożyć  w  celach  
profilaktycznych  pod  maszynami  i  innymi  
urządzeniami, z których mogą wyciekać płyny.

Poduszki  można  stosować  przy  dużych  
wyciekach  z  maszyn,  gdzie  płyn  kapie  bez  
przerwy. 

Rękawy (węże) to elastyczne sorbenty, które 
mogą być z powodzeniem stosowane w celu 
ograniczania  obszaru  wycieku  lub  układane  
szczelnie przy fundamentach maszyn.

SORBENTY UNIWERSALNE
ARKUSZE / RĘKAWY / PODUSZKI SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70
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www.pinterest.com/ikapol

nr artykułu: G-34
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STOP NIEKONTROLOWANYM
WYCIEKOM

Zabezpieczenie  dekla  na  beczki  absorbuje  przede  wszystkim:  oleje,  smary,  
wodę, płyny chłodzące. Arkusze na beczkę posiadają wycięte otwory do 
zamontowania pompy, przy czym pasują do każdej 200-litrowej beczki.
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SKUTECZNE SPOSOBY NA ROZLANE SUBSTANCJE - SORBENTY

infolinia: (68) 362 62 70

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo człowieka w dużej mierze zależy od prawidłowych warunków magazynowania materiałów 
niebezpiecznych, jak i sposobów na ich usunięcie podczas wycieku.

Coraz częściej w przedsiębiorstwach dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji, jak: wyciek oleju, paliwa, substancji ropopochod-
nych i groźnych cieczy. Stanowią one realne ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników, jak i samego środowiska. Poziom zniszczeń i kosztów w 
dużej mierze zależy od czasu reakcji, jak i zastosowania odpowiednich materiałów absorpcyjnych. W tym celu każdy obiekt przemysłowy 
powinien być stale zaopatrzony w specjalne środki umożliwiające usuwanie wycieków. Co to za środki ?

SORBENTY:
Sorbenty to wykonane z  tworzyw naturalnych bądź sztucznych ciała stałe,  które są niepalne.  Ich główne działanie polega na zjawisku 
absorpcji, czyli pochłanianiu substancji. Najczęściej są stosowane przez strażaków. Pozwalają na szybkie i bezpieczne usunięcie wszelkich 
niekontrolowanych i niebezpiecznych wycieków.

WYRÓŻNIAMY:
- sorbenty sypkie - do usuwania substancji ciekłych, jak: olejów, paliw, tłuszczy, smarów, substancji ropopochodnych i wody. Posiadają struk-
turę granulatów, które stosuje się na zanieczyszczonej powierzchni. Po krótkim czasie materiał wystarczy zmieść i zutylizować. Powierzchnie 
pozostają oczyszczone i gotowe do dalszego użytkowania.

- maty sorpcyjne – do usuwania takich cieczy agresywnych, jak: glikoli i cieczy ropopochodnych. Ich powłoka jest trwała i odporna na ście-
ranie, co chroni przed wchłonięciem się niebezpiecznej substancji do podłoża. Poziom wchłaniania aż do 20 razy większy w porównaniu z ich 
początkową wagą.

- rękaw sorpcyjny – stosowany w celu wyznaczenia stref wycieku. Wykonany jest z wytrzymałej włókniny, natomiast wewnątrz wypełniony ma-
teriałem chłonnym. Często stosowany w laboratoriach, halach produkcyjnych i magazynach. Znajduje zastosowanie również do pochłaniania 
wycieków spod miejsc trudno dostępnych.

Dodatkowo polskie przepisy określają specjalne zestawy ekologiczne (zestawy ADR) dla takich samochodów, jak: pojazdy i ma-
szyny rolnicze, leśne i budowlane. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się dla nich mobilna apteczka ekologiczna ADR, w której pojawia się: 
sorbent sypki, sorbent mata, sorbent wąż-zapora, szufelka i zmiotka, światło chemiczne, rękawiczki bawełniane i gumowe, worek wiązany na 
odpady, instrukcja użytkowania.

To kompleksowy zestaw sorbentów gwarantujący skuteczne usuwanie wszelkich wycieków niebezpiecznych substancji (ropochodnych, eksplo-
atacyjnych i chemikaliów). Najlepsze wyposażenie dla firm z zakresu ochrony środowiska i BHP zapewnia firma Ikapol, w której to 
ofercie pojawiają się różnego rodzaju sorbenty, dostosowane do wybranego rodzaju.

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska
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SORBENTY OLEJOWE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY / ZABEZPIECZENIE DEKLA BECZKI

Sorbenty olejowe przystosowane są tylko i wyłącznie do absorpcji substancji ropopochodnych, dlatego można je również stosować 
do absorpcji wycieków w zbiornikach wodnych otwartych, czy też zamkniętych. Tego rodzaju materiały absorpcyjne pływają po powierzchni tafli 
wody.
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ARKUSZE POD BECZKĘ PODUSZKA MAŁA PODUSZKA DUŻA WĄŻ KRÓTKI WĄŻ DŁUGI

ø 55,5 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 305 cm

25 szt. 20 szt. 10 szt. 15 szt. 6 szt.

42 litrów/opk. 35 litrów/opk. 46 litrów/opk. 57 litrów/opk. 57 litrów/opk.

M-76 M-61 M-62 M-30 M-37

nazwa ARKUSZ CIENKI ARKUSZ GRUBY ARKUSZ OBW CIENKI ARKUSZ OBW GRUBY

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

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

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

nr artykułu 610-EV 611 OBW-70 OBW-72

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

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

1 rolka 1 rolka 2 rolki 2 rolki

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

614 614-EV 615 615-EV

ROLKA ECO DUŻA ROLKA ECO MAŁA MATA TOROWA DUŻA MATA TOROWA MAŁA

1 x 50 m 0,5 x 50 m 1,47 x 24,4 m 0,48 x 24,4 m

1 rolka 2 rolki 1 rolka 2 rolki

248 litrów/opk. 248 litrów/opk. 363 litry/opk. 236 litrów/opk.

616 617 M-151 M-152

nr artykułu: M
-151

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

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

SORBENTY OLEJOWE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / WĘŻE / DEKLE POD BECZKI

www.ikapol.net
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nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 
nr artykułu: 

nr artykułu: OBW-70

ROLKA CIENKA DUŻA ROLKA GRUBA MAŁA

0,82 x 95 m 0,41 x 46 m

1 rolka 2 rolki

242 litry/opk. 242 litrów/opk.

OBW-95 OBW-91

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Jak ograniczyć wyciek oleju napędowego, benzyny na powierzchni wody ?

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

Bariera wodna do absorbowania płynów ropopochodnych, takich jak oleje, benzyna i oleje napędowe, itp. Nie absorbuje wody 
ani płynów na bazie wody.

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

2. HACZYKI METALOWE 3. POŁĄCZONE BARIERY 4. ZAKŁADKA

Bariery są stosowane w zbiornikach wodnych, portach, ujściach rzek 
i innych miejscach, gdzie doszło do wycieku substancji oleistych do wody. 
Wyciek można ograniczać, otoczyć i zebrać - łącząc dwie lub więcej barier.

Aby uzyskać pożądaną długość, należy połączyć kilka barier. Każda bariera jest 
zaopatrzona w dwa wytrzymałe karabińczyki. Bariery szybko wchłaniają duże 
ilości oleju i unoszą na powierzchni w stanie pełnego nasycenia.

Zapory pływające są wyposażone w mocne liny i karabińczyki (zdjęcie 1 i 2) 
z nylonu. W ten sposób możemy stworzyć barierę lub okrąg do precyzyjnego 
ograniczenia wycieku (zdjęcie 3).

Przy  łączeniu  barier  zaleca  się,  aby  bariery  nakładały  się  na  siebie  co  
najmniej  na długość 25 cm (zdjęcie  4).  Ryzyko przedostania  się  substancji  
ropopochodnych zostaje w taki sposób ograniczone do minimum.

Zapory  pływające  są  w  stanie  spełniać  swoją  funkcję  nawet  po  10  latach  
magazynowania, pod warunkiem, że nie mają one kontaktu z promieniowaniem 
UV.

1. SZNURY NYLONOWE

SORBENTY OLEJOWE
BARIERY SORPCYJNE

infolinia: (68) 362 62 70
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nazwa BARIERA WĄSKA BARIERA KRÓTKA BARIERA DUŻA BARIERA BP GRUBA

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

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

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

nr artykułu M-55 M-50 M-40 M-51S

PŁYWAJĄCE BARIERY SORPCYJNE

TYPOWE ZASTOSOWANIA BARIER WODNYCH:

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

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

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

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

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

BARIERA  BG DŁUGA BARIERA DŁUGA

nazwa BARIERA BP DŁUGA

wymiar Ø 0,13 x 25 m

ilość w opakowaniu 1 szt.

absorpcja 285 litrów/opk.

nr artykułu M-54S-SPECIAL

BARIERA WĄSKA

MAŁE RZEKI WYBRZEŻA

PORTY WYPADKI MORSKIE MASZYNY BUDOWLANE

JEZIORA

www.ikapol.net

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

ZAPORA PARKANOWA PRZECIWOLEJOWA

SORBENTY OLEJOWE
ZAPORY PARKANOWE

infolinia: (68) 362 62 70

05

Zapora  parkanowa  wykonana  z  PCV  w  kolorze  czerwonym.  Wyposażona  w  karabińczyki  i  linki  umożliwiające  łączenie  
elementów zapory i przymocowanie do nadbrzeża.

Zapora wyposażona w rękaw sorpcyjny ø 20 cm pochałaniający tylko substancje ropopochodne, stosowany do ograniczenia i pochłaniania 
wycieków. Dzięki swojej elastyczności zapora w naturalny sposób dopasowuje się do nurtu rzeki. Podczas wymiany rękawu nie jest 
wymagany demontaż zainstalowanej zapory.

Zapory olejowe - wykorzystywane na wodach zarówno stojących, jak i płynących zależnie od zapotrzebowania. Stosowane przy 
wszelkich remontach wykonywanych nad wodą i na wodzie. Zapora olejowa blokuje rozprzestrzenianie się substancji oleistych na powierzchni 
wody, a bariera sorpcyjna pochłania substancje, co wpływa na bezpieczeństwo dla środowiska. Zapora wykonana jest z olejoodpornej tkaniny 
PCV.  Balastem jest łańcuch galwanizowany lub sztabki umieszczane w podwójnej kieszeni z materiału PCV. Zapory przeciwolejowe 
posiadają pływaki ze spienionego polisterynu, zgrzewane w szczelnych, hermetycznych komorach. Łączniki montowane są za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej.

nr artykułu wymiary

WAL-K01 50 x 1200  cm

WAL-K02 50 x 1800  cm

WAL-K03 50 x 2400  cm
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SORBENTY OLEJOWE
ZAPORY PARKANOWE

KOŁOWROTEK DO ZAPORY PARKANOWEJ

Kołowrotek służy głównie do bezpiecznego przechowywania zapory 
przeciwolejowej. Chroni przede wszystkim przed uszkodzeniami 
fizycznymi. Kołowrotek umożliwia szybkie rozmieszczenie zapory w 
przypadku nagłego wycieku i szybkiej reakcji.

► produkowane są z polietylenu wysokiej jakości dla 
maksymalnej odporności na korozję w środowisku morskim

► produkowane ze stali malowanej, stali ocynkowanej lub 
stali nierdzewnej

► średnica kołowrotka i długość piasty mogą być wykonane 
w zależności od konkretnych warunków lokalnych i 
przechowywania

► produkujemy zapory odpowiednio do rodzaju, 
wielkości i długości wysięgnika

nr artykuł: WAL-K05
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SORBENTY CHEMICZNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY

Sorbenty chemiczne służą głównie do pochłaniania cieczy agresywnych, kwasów (siarkowego, azotowego, solnego, fosforowego 
itp.), jak i zasad z wysokim lub niskim pH, czy wodnego roztworu amoniaku. Zastosowanie tych sorbentów to głównie: laboratoria, 
magazyny substancji niebezpiecznych, fabryk czy przemysł farmakologiczny.
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SORBENTY CHEMICZNE
ROLKI / ARKUSZE / PODUSZKI / RĘKAWY
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

infolinia: (68) 362 62 70
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nazwa IKASORB 1030 IKASORB 1850 IKASORB BOX ABSODAN SUPER PLUS

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

waga 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg

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

nr artykułu 607 608 608-10SPANN 601
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SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
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nazwa IKASOL 602 30L ECOBARK 25L ECOPROOL 25L ZUGOL 40L

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

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

nr artykułu 602 613 6105 612

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

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

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

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

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

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

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

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

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE
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SORBENT SYPKI HYDROFOBOWY - PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKASORBENT SYPKI HYDROFOBOWY - 

“Super chłonny,hydrofobowyi lekki”

nazwa CORKSORB 25L CORKSORB 75L

waga 4,4 kg 1,3 kg

absorpcja 17 litrów/opk. 52 litry/opk.

nr artykułu G01025 G01006

STOSUJEMY DO ABSORPCJI WSZELKIEGO RODZAJU 
CIECZY POCHODZENIA WĘGLOWODOROWEGO, 

OLEJÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW I WYCIEKÓW 
SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

UTRZYMUJE SIĘ NA POWIERZCHNI WODY

Sypki Corksorb jest dostarczany w formie granulatu, co pozwala 
uniknąć  niebezpiecznego  stężenia  pyłów.   Zdolność  absorpcji  
1  kg  poddanego  obróbce  cieplnej  korka  dla  oleju  kształtuje  
się  na poziomie 9,43 litra.  Nie jest  toksyczny i  nie  zawiera 
chemicznych dodatków, a jego niska waga sprawia, że jest 
bardzo łatwy w użyciu.  Standardowo jest konfekcjonowany w 
25  i  75 litrowych workach papierowych z recyklingu. Posiada 
nieograniczony czas magazynowania.

Hydrofobowy – lekki sorbent olejowy o dużej chłonności. Absorbuje substancje ropopochodne i odpycha wodę. 
Unosi  się na powierzchni wody – nawet po wchłonięciu maksymalnej ilości zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę, 
że wiąże w sobie zaabsorbowaną ciecz, doskonale nadaje się do usuwania skażeń olejowych ze środowiska naturalnego. 
Nie zebrane pozostałości sorbentu nie powodują zagrożenia, że niebezpieczne substancje zostaną wypłukane lub na 
skutek  czynników  fizycznych  wrócą  do  środowiska.  Dodatkowo  –   po  dłuższym czasie  –  substancje  ropopochodne  
zamknięte w sorbencie ulegną biodegradacji.

      WŁAŚCIWOŚCI:

 nie oddaje pochłoniętej cieczy – co powoduje, że doskonale nadaje się do zastosowań dotyczących neutralizacji

 niemal całkowicie redukuje ilość oparów zaabsorbowanych substancji łatwopalnych

 zachowuje się  obojętnie w styczności z substancjami chemicznymi (nie wywołuje niebezpiecznych interakcji)

 nie rysuje powierzchni

 nie pyli

 jest nieelektrostatyczny – nie grozi samozapłonem

 może być spalany

ZASTOSOWANIE:
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY TAMY, PORTY I PRZYSTANIE

PLATFORMY WIERTNICZE KOPALNIE

LOTNISKA PRZEMYSŁ I FABRYKI

FLOTA SAMOCHODOWA STRAŻ POŻARNA

STACJE BENZYNOWE RAFINERIE

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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nazwa IKADIATOMIT 1020 IKADIATOMIT 1050 IKADIATOMIT 1080 IKADIATOMIT PLUS

rodzaj pył gruby z dodatkiem pyłu gruby gruby z CNBOP-PIB

waga 20 kg 20 kg 20 kg 15 kg

wielkość ziaren 0-0,25 mm 0,5-3 mm 0,5-3 mm 2-5 mm

nr artykułu 302 305 3010 300P

Sorbent mineralny przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych. Podstawowym 
składnikiem diatomitu jest bezpostaciowa krzemionka opałowa. Naturalne domieszki stanowią glinokrzemiany (głównie illit) oraz związki żelaza. 
Granulat diatomitowy jest substancją obojętną chemicznie, nie reagującą z cieczami, więc nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
Naturalny preparat o rozbudowanej porowatej strukturze, eksploatowany z najlepszego jakościowo polskiego złoża.

Stosowanie  sorbentu  diatomitowego  jest  bardzo  proste.  Należy  rozsypać  sorbent  w  miejsce,  gdzie  jest  rozlana  substancja  
ropopochodna,  odczekać  kilka  minut,  aż  nastąpi  wchłonięcie  tej  substancji,  a  następnie  zmieść  zużyty  granulat.  Dla 
uzyskania idealnej czystości powierzchni należy czynność powtórzyć z mniejszą ilością preparatu. Do rozsypywania granulatu można 
użyć wózków do rozsiewania nawozów sztucznych, zmniejsza to wysiłek fizyczny i umożliwia równomierne dozowanie. 
Zużyty diatomit można składować na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. 

EKSPLOATACJA SORBENTU:
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ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA
CNBOP-PIB
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

www.ikapol.net

SORBENTY SYPKIE
STOSOWANE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW 05

SORBENT SYPKI DLA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ

Sorbent

ATEST HIGIENICZNY ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

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

Nowej generacji sorbent IKADIATOMIT PLUS jest produktem o znacznie 
podwyższonej chłonności w stosunku do wcześniejszych produktów 

naszej firmy. Jest całkowicie niepalny. Odpowiednio duży ciężar 
objętościowy znacznie ogranicza jego rozpylanie przez wiatr, co 

jest niezmiernie ważne przy zbieraniu wycieków ropopochodnych 

przez straż pożarną.

CNBOP-PIB

IKADIATOMIT PLUS

CERTYFIKATY / ATESTY:
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ZESTAW DO RECYKLINGU SORBENTU NOWEJ GENERACJI

SORBENTY SYPKIE
SYSTEM PELIKAN - DO PONOWNEGO UŻYCIA

infolinia: (68) 362 62 70

05

pojemność 50 litrów ( = 2 wkłady )

produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )

hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń

schowek oraz pas na rolkę papieru

WKŁAD FIBERCAN SORBENT BAWEŁNIANY WIELOKROTNEGO UŻYTKU:

wkład 25l

pochłaniający wszystkie ciecze, specjalny wkład do węglowodorów

łagodny proszek osuszający

nie zawiera krzemionki

współczynnik spopielenia < 3%

nr artykułu: SRFI

nr artykułu: SRPB

ZESTAW DO RECYKLINGU SORBENTU NOWEJ GENERACJI

produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )

hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeńhermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeńhermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeńhermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń

WKŁAD FIBERCAN SORBENT BAWEŁNIANY WIELOKROTNEGO UŻYTKU:

ZDARZENIE NAGŁE

SYSTEM PRZESIEWANIA

KLAPA UŁATWIAJĄCA DOSTĘP
DO SORBENTU

Bez wysiłku przemieszczają Państwo 
pojemnik z sorbentem oraz narzędzia na 

miejsce zdarzenia: mają Państwo pod ręką 
wszystko, co potrzebne do szybkiego i 
skutecznego usunięcia rozlanej plamy.

Umożliwia odzysk i ponowne użycie 
dzięki oddzieleniu sorbentu zużytego od 
sorbentu nadającego się do ponownego 

użycia, który wpada do zbiornika.

Klapa ułatwia dostęp do przechowywanego 
sorbentu. Po zamknięciu gwarantuje ona 

szczelność pojemnika.

bardzo mobilny, wydajny i łatwy w użyciu

posiada wszystkie potrzebne narzędzia, aby usunąć i wyczyścić wyciek oleju lub innych substancji 

wymiary: 650 x 720 x 1100 mm

www.instagram.com/ikapolmartakozlowska
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ZESTAW DO RECYKLINGU SORBENTU NOWEJ GENERACJI

ZESTAWY EKOLOGICZNE
REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK

www.ikapol.net

05

MOBILNY ZESTAW W POJEMNIKU DWUDZIELNYM 240 L - PRAKTYCZNA PRZEGRODA

PRZEGRODA ODDZIELAJĄ
C

A
 S

O
R

B
EN

TY OD MIEJSCA NA ODPAD

MIEJSCE NA
ODPAD NIEBEZPIECZNY

sorbent w granulacie: 5 kg

arkusze sorpcyjne: 10 szt.

rękawy sorpcyjne: 5 szt.

poduszki sorpcyjne: 5 szt.

gogle ochronne

maska ochronna

worki na odpad: 2 szt.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho

Zestaw ekologiczny zawiera:

nr artykułu: IKA400N

ZESTAW EKOLOGICZNY MAGAZYNOWY DO LIKWIDACJI WYCIEKÓW SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH CZY ROPOPOCHODNYCH

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- poduszka sorpcyjna: 25 x 25 cm – 2 szt.,
- arkusze sorpcyjne: 10 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 2 szt.,
- sorbent w granulce: 5 kg,
- rękawice ochronne: 1 szt.,
- worki na odpad: 2 szt.,
- łopata: 1 szt.,
- odtłuszczacz: Ikanol 2L 
- spryskiwacz: 1 szt.,
- szczotka ryżowa: 1 szt.
- czyściwo bawełna 0,5 kg.

Zestawy ekologiczne to ważna część w wszelkich przedsiębiorstwach, firmach, w przemyśle przy likwidacji 
wycieków substancji  niebezpiecznych, olejów czy substancji  ropopochodnych. Zestaw ekologiczny powinien 
znajdować się w widocznym ogólnodostępnym miejscu. Każdy jeden zestaw posiada atestowane produkty, posiadające 
wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.

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

wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.wysoką absorpcję oraz środki ochrony osobistej przy likwidacji awarii.

nr artykułu: AL-CP

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 1200 x 800 x 1100 mm (pojemnik).

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- rolka sorpcyjna perforowana: 0,82 x 46 m - 1 szt.,
- preparat do płukania oczu: 200 ml - 2 szt.,
- środek odtłuszczający w opryskiwaczu: 10 litrów,
- maska ochronna 3 szt.,
- szczotka, szufelka,
- gogle ochronne: 3 szt., 
- poduszka sorpcyjna: 20 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 15 szt.,
- sorbent w granulacie: 30 kg,
- worki na odpad: 10 szt.

  /  sklep on-line: www.ikapol.net

- preparat do płukania oczu: - preparat do płukania oczu: - preparat do płukania oczu: 200 ml - 2 szt.200 ml - 2 szt.200 ml - 2 szt.200 ml - 2 szt.,
- środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: - środek odtłuszczający w opryskiwaczu: 10 litrów10 litrów,
- maska ochronna - maska ochronna - maska ochronna 3 szt.3 szt.3 szt.3 szt.3 szt.3 szt.3 szt.,
- szczotka, szufelka,- szczotka, szufelka,- szczotka, szufelka,
- gogle ochronne: - gogle ochronne: 3 szt.3 szt.3 szt.3 szt., , 
- poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: - poduszka sorpcyjna: 20 szt.20 szt.20 szt.20 szt.20 szt.20 szt.20 szt.,
- rękaw sorpcyjny: - rękaw sorpcyjny: - rękaw sorpcyjny: - rękaw sorpcyjny: - rękaw sorpcyjny: 15 szt.15 szt.15 szt.15 szt.15 szt.,
- sorbent w granulacie: - sorbent w granulacie: - sorbent w granulacie: - sorbent w granulacie: - sorbent w granulacie: 30 kg30 kg30 kg30 kg,,
- worki na odpad: - worki na odpad: - worki na odpad: - worki na odpad: - worki na odpad: - worki na odpad: - worki na odpad: 10 szt10 szt10 szt10 szt.

ZESTAWY EKOLOGICZNE
REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK

infolinia: (68) 362 62 70
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ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 

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

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można dobrać indywidualnie z oferty firmy IKAPOL.

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net126126126126

Wyposażenie zmieniamy i dostosowujemy do wymagań klientów.
Każdy z elementów wyposażenia można dobrać indywidualnie z oferty firmy IKAPOL.

Pojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekomPojemnik  pierwszej  pomocy  przy  wyciekach  to  ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekom

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

nr artykułu: 407-M

nr artykułu: 411-M
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ZESTAW SORBENTÓW IKAPOL MAX [DOPASOWANY DO POTRZEB KLIENTA] 

ZESTAWY EKOLOGICZNE
REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK

www.ikapol.net
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W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 5 kg,
- arkusze sorpcyjne: 5 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 40 x 40 x 15 cm.

nr artykułu: 494nr artykułu: 493

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI - ZESTAW W WYGODNEJ DO PRZENOSZENIA TORBIE 

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- poduszka sorpcyjna 25 x 25 cm,
- arkusze sorpcyjne: 5 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- beczka: 15 litrów.

ZESTAW EKOLOGICZNY MINI PLUS - ZESTAW W 15 LITROWEJ BECZCE

nr artykułu: 403 nr artykułu: 404

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 5 kg,
- poduszka sorpcyjna 25 x 25 cm,
- arkusze sorpcyjne: 10 szt.,
- rękaw sorpcyjny: 1 szt.,
- rękawice ochronne,
- worki na odpad: 2 szt.

SZCZEGÓŁY:
- pojemnik: 30 litrów.

ZESTAW EKOLOGICZNY WARSZTATOWY - ZESTAW W 30 LITROWYM POJEMNIKU

nr artykułu: 405 nr artykułu: 406

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYM SORBENTEM ?
Po wykorzystaniu sorbentów przyjmują one cechy charakterystycznego związku chemicznego, który został wchłonięty i stanowi odpad o ce-
chach i zagrożeniu absorbowanej substancji (odpad niebezpieczny). Należy zebrać sorbent do opakowania (np. worka), następnie postępować 
jak z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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www.pinterest.com/ikapol

infolinia: (68) 362 62 70

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

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- arkusze sorpcyjne 30 szt.,
- rękaw sorpcyjny 6 szt.,

- poduszka sorpcyjna 5 szt.,

- sorbent w granulacie: 10 kg,
- gogle, rękawice, półmaska,

- worek na odpad niebezpieczny

- odtłuszczacz w spryskiwaczu 2
- zmiotka, szufelka.

SZCZEGÓŁY:

- pojemnik: 120 litrów.

10 szt., 
litry,

ZESTAW EKOLOGICZNY BB 120L - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
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DLA LEŚNIKÓW

Zestaw ekologiczny dla leśników 

w skrzynce. Skrzynka masywna 
z rączką do wygodnego 

przenoszenia wraz z metalowym 

zamknięciem.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
- sorbent w granulacie: 2 kg,
- płyn odtłuszczający: 1 litr,
- czyściwo bawełniane do rąk: 4 szt.,
- poduszka sorpcyjna: 2 szt.,
- rękawice olejoodporne,
- rękawice nitrylowe: 2 szt.,
- mata olejowa do zbierania wycieków: 6 szt.,
- worek na odpad: 5 szt.,
- czyściwo do rąk: 4 szt.,
- zmiotka i szufelka.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 560 x 310 x 285 mm.

nr artykułu:|AL-ZE05 i

J

128 I

ZESTAW EKOLOGICZNY BB ZAWIERA:

sorbent w granulacie: 20 kg 

arkusze sorpcyjne: 20 szt. 

rękawy sorpcyjne: 3 szt. 

rękawice: 1 szt. 

gogle ochronne: 1 szt. 

maska ochronna: 1 szt. 

worki na odpad: 2 szt. 

krem ADERMO do mycia rąk na sucho

ważne ! | mata zabezpieczająca może być na wyposażeniu zestawu

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI
____________________________________ _____ ____________________________________

nr artykułu: bb-120-uni

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



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 129infolinia: infolinia: (68) 362 62 70(68) 362 62 70(68) 362 62 70(68) 362 62 70(68) 362 62 70(68) 362 62 70  /   e-mail:   /   e-mail: biuro@ikapol.netbiuro@ikapol.net

MATA USZCZELNIAJĄCA
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W RAZIE WYCIEKU SUBSTANCJI

PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA SOR
BEN

TY O
D M

IEJSCA NA ODPAD

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 450 L

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 110 L

ZESTAWY EKOLOGICZNE
REAGUJ SZYBKO I SKUTECZNIE NA WYCIEK

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

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

gogle ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 20 szt.

arkusze sorpcyjne: 150 szt.

rękaw sorpcyjny: 20 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho: 1 szt.w
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rolka sorpcyjna: 0,40 x 50 m

preparat do płukania oczu: 2 szt.

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów

nakładki na buty: 1 szt.

kombinezon ochronny: 1 szt.

maska ochronna: 1 szt.

taśma uszczelniająca: 1 szt.

szczotka / szufelka

gogle ochronne: 1 szt.

poduszki sorpcyjne: 10 szt.

arkusze sorpcyjne: 100 szt.

rękaw sorpcyjny: 10 szt.

sorbent w granulacie: 20 kg

worki na odpad: 2 szt.

krem ADERMO do mycia rąk na sucho: 1 szt.w
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Mały  zestaw  skrzyniowy  do  likwidacji  niekontrolowanych  wycieków  to  
ważna  część  strategii  zapobiegania  wyciekom  w  przedsiębiorstwach.  Zestaw 
powinien  być  umieszczony  w  punkcie  ogólnodostępnym.  Zawartość  może  
zostać dopasowana do potrzeb klienta.

ZAWARTOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA !

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

nr artykułu: 407

ZESTAW EKOLOGICZNY DWUDZIELNY 450 L

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

nr artykułu: 411

środek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrówśrodek czyszczący w opryskiwaczu: 10 litrów10 litrów10 litrów
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CZYŚCIWO 
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PAMIĘTAJ !   |   

IKABOX 7035 BOX IKABOX 8025 BOX IKABOX 8055 BOX IKABOX 8075 BOX IKABOX 8045 BOX

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

frotte kolor bawełna biała 100 % prześcieradło frotte białe pościel biała

6-11060-MD 6-11020-MD 6-11010-MD 6-11030-MD 6-11015-MD

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

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

trykot jasny trykot ciemny bawełna kolor bawełna zielona

6-11035-MD 6-11055-MD 6-11050-MD 6-11070-MD

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

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

CZYŚCIWA NASĄCZONE PŁYNAMI ŁATWOPALNYMI
STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE

str. 0

wyprodukowane z 100% bawełny
bez dodatków tkanin syntetycznych
pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.
wyprodukowane zgodnie z normą DIN 61650
nie rysują delikatnych powierzchni
niezwykle chłonne oraz wytrzymałe
wchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smaryIK

AB
OX

ZGODNE Z NORMĄ

DIN 61650

CZYŚCIWO SPRAWDZANE POD DETEKTOREM METALU W WYGODNYM KARTONIE 10 kg

pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.pozbawione części stałych, jak guziki, zamki itp.
DIN 61650DIN 61650DIN 61650

wchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smary
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POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA
IZOLUJĄ ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

CZYŚCIWO SPRAWDZANE POD DETEKTOREM METALU W WYGODNYM KARTONIE 10 kg

CZYŚCIWO
ŚCIERKI MATERIAŁOWE

www.ikapol.net

05

IKABOX 9004 IKABOX 9043 IKABOX SOFT 9510 IKABOX MEKANO IKABOX 9005

2 kg 2 kg 2 kg 3 kg 3 kg

1-warstwowa włóknina biała 100 % wiskoza mocne elastyczne płótno 3-warstwowa makulatura 1-warstwowa włóknina

200 arkuszy 140 arkuszy 200 arkuszy 240 arkuszy 200 arkuszy

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

6-31544 6-31543 6-31542 6-31541 6-31545

IKABOX 7055 IKABOX 7065 IKABOX 7085 IKABOX 6-31502

4 kg 5 kg 5 kg 5 kg

pościel flanela kolor trykot kolor ręczniki wysokiej jakości

160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy

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

6-31513 6-31509 6-31507 6-31502

RÓWNE ŚCIERKI MATERIAŁOWE W OPAKOWANIU Z PERFORACJĄ
UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWE WYJMOWANIE

Czyściwo bezpyłowe IKABOX 9005
Wysokiej  jakości  czyściwo  bezpyłowe  do  czyszczenia  i  polerowania  delikatnych  
powierzchni (czyściwo nie zawiera silikonu). Stosowane przez drukarnie, firmy 
sprzątające, warsztaty i firmy farmaceutyczne.
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CZYŚCIWO 
CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
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Czyściwo  przemysłowe  wielozadaniowe  CLEAN  Max  w  dotyku  przypominające  
miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. Ogrom-
nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. 
Wytrzymałość czyściwa wpływa na jego długotrwałe działanie. Dzięki odpowiedniemu do-
braniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. Czyściwo 
CLEAN Max nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrot-
nie w procesach pomocniczych utrzymania reżimu technologicznego. Elastyczny 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE WIELOZADANIOWE CLEAN Max

www.pinterest.com/ikapol

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CM1 rolka 175 mb / 448 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM2 rolka 45 mb / 112 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM3 rolka 9,75 mb / 25 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CM4 karton 100 szt. 300 x 400 mm

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 65 g/m2.

Czyściwo  dostępne  w  kolorze  różowym,  zielonym,  żółtym  i  niebieskim.  Odpowiednio  
dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w 
zakładach,  gdzie  wymagane  jest  zachowanie  wysokiego  poziomu  higieny  produkcji  oraz  norm 
HACCP. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Specjalna struktura 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie, usuwanie zabrudzeń po-
chodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. Czyściwo 
nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrotnie w procesach pomocniczych 
utrzymania reżimu technologicznego.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE WIELOZADANIOWE CLEAN Max KOLOR

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CMK1 rolka 175 mb / 448 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK2 rolka 45 mb / 112 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK3 rolka 9,75 mb / 25 odcinków 320 x 390 mm

ZPW-CMK4 karton 100 szt. 300 x 400 mm

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 60 g/m2.

DOSTĘPNE KOLORY:

Czyściwo  dostępne  w  kolorze  różowym,  zielonym,  żółtym  i  niebieskim.
dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w 
zakładach,  gdzie  wymagane  jest  zachowanie  wysokiego  poziomu  higieny  produkcji  oraz  norm 
HACCP. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie, usuwanie zabrudzeń po-
chodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. 
nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrotnie w procesach pomocniczych 
utrzymania reżimu technologicznego.

nr artykułunr artykułu opakowanie

Czyściwo  przemysłowe  wielozadaniowe  CLEAN  Max  w  dotyku  przypominające  Czyściwo  przemysłowe  wielozadaniowe  CLEAN  Max  w  dotyku  przypominające  Czyściwo  przemysłowe  wielozadaniowe  CLEAN  Max  w  dotyku  przypominające  Czyściwo  przemysłowe  wielozadaniowe  CLEAN  Max  w  dotyku  przypominające  
miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. miękki materiał to doskonałe czyściwo dla miejsc wrażliwych na pylenie. 
nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. nym atutem jest dziurkowana struktura, co wpływa na ogromne zdolności absorpcyjne. 
Wytrzymałość czyściwa wpływa na jego długotrwałe działanie. Dzięki odpowiedniemu do-Wytrzymałość czyściwa wpływa na jego długotrwałe działanie. Dzięki odpowiedniemu do-
braniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. 
CLEAN Max nie zawiera celulozy, przez co może być wykorzystywane wielokrot-
nie w procesach pomocniczych utrzymania reżimu technologicznego. 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

nr artykułu opakowanie

SZCZEGÓŁY:
- skład: 70% wiskoza, 30% poliester,
- gramatura: 65 g/m2.

BARDZO MOCNE • IDEALNIE WCHŁANIA I USUWA ZABRUDZENIA • NISKOPYLNE • NIE RYSUJE CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI • MIĘKKIE • 
DOBRZE WSPÓŁPRACUJE Z ROZPUSZCZALNIKAMI • ODPORNE NA BARDZO WYSOKIE TEMPERATURY • KOLOR BIAŁY • ATEST PZH
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CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE CLEAN Basic

Czyściwo przemysłowe specjalistyczne CLEAN Basic to najwyższej jakości czyściwo przeznaczone do bardzo precyzyjnych prac. 
Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu z włókien poliestrowych oraz celulozy nadaje się do zastosowania w miej
scach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. Wykorzystywane w zakładach, gdzie zwraca 
się szczególną uwagę na ekonomikę i całkowitą eksploatację materiałów pomocniczych. Specjalna struktura powierzchni czyściwa pozwala na 

szybkie i dokładne zbieranie i usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz powstałego w czasie procesu technologicznego. Elastyczny 

materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Jest to bardzo wytrzymałe czyściwo, a zarazem miękkie i elastyczne. Czyściwo to po
siada atest na bezpyłowość, co jest jego kolejnym atutem.

SZCZEGÓŁY:

- skład: 54% poliester, 46% celuloza,

- gramatura: 60 g/m2.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE CLEAN Basic PLUS

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CB1 rolka 155 mb / 397 odcinków 300 x 390 mm

ZPW-CB2 karton 100 szt. 300 x 400 mm

SZCZEGÓŁY:

- skład: 45% poliester, 55% celuloza,

- gramatura: 68 g/m2.

Czyściwo przemysłowe specjalistyczne CLEAN Basic PLUS odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien poliestrowych oraz 

celulozy, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w zakładach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny 
produkcji i pracy. W zakładach, gdzie zwraca się szczególną uwagę na ekonomikę i całkowite wykorzystanie materiałów pomocniczych. 

Specjalna struktura powierzchni czyściwa pozwala na szybke i dokładne zbieranie i usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz po

wstałego w czasie procesu technologicznego. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

nr artykułu opakowanie ilość wymiar

ZPW-CBP1 rolka 155 mb / 397 odcinków 280 x 390 mm

ZPW-CBP2 karton 100 szt. 300 x 400 mm
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Stojak  na  kółkach  dla  łatwiejszego  dostępu,  
przemieszczania i składowania. Podstawa na 
kółkach  ułatwia  wygodne  przemieszczenie  
maty bez podnoszenia.

CZYŚCIWO 
ŚCIERKI CELULOZOWE
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IKATEX 9043 IKATEX SOFT 65 IKATEX SOFT 85 IKATEX 9000-R IKATEX 9004

3 kg 6 kg 6,6 kg 3 kg 3,8 kg

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

340 arkuszy / rolka 950 arkuszy / rolka 750 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka

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

6-31570 6-365 6-385 6-31524 6-31525

IKATEX INDUSTRI 2 MULTITEX 9009 IKATEX ULTRA 9510 IKATEX BOXER 60 IKATEX MEKANO 2

7,4 kg 7,65 kg 7,90 kg 3 kg 4 kg

2-warstwowa celuloza 1-warstwowy papier włóknina papier 2-warstwowy papier

2 szt. 900 arkuszy / rolka 1000 arkuszy / rolka 300 arkuszy / rolka 2 szt.

0,28 x 36 cm 40 x 36 cm 40 x 36 cm 37 x 33 cm 26 x 38 cm

1118-2L 6-31559 6-31555 8458001 1169-2L

www.youtube.com/user/ikapolTV

PIONOWY STOJAK NA ROLKĘ SORPCYJNĄ

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 500 x 1300 mm

nr artykułu: AL-D
S1

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE CZYŚCIW W WARSZTACIE

str. 165

Brudne  czyściwa  mogą  stanowić  zagrożenie  
pożarem –  nasączone  cieczami  i  substancjami  są  
łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające 
zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować 
z  tlenem znajdującym  się  w  powietrzu  i  wytwarzać  tym  
samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa.
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

CZYŚCIWO
STOJAKI NA ROLKI SORPCYJNE / CZYŚCIWO

z

STOJAKI NA CZYŚCIWO / SORBENTY POLIPROPYLENOWE

SZCZEGÓŁY:

- szerokość wewnętrzna: 40 cm
- szerokość zewnętrzna: 45 cm

- wysokość: 85 cm

SZCZEGÓŁY:

- szerokość wewnętrzna: 105 cm
- szerokość zewnętrzna: 115 cm

ł

NOWOŚĆ
Wyposażony w kółeczka oraz praktyczne mocowanie na worek 

120-litrowy. Łatwo i bez najmniejszego wysiłku przeniesiesz naszą 

rolkę czyściwa w pożądane przez Ciebie miejsce. Funkcjonalnym i 
poręcznym rozwiązaniem jest listwa odcinająca potrzebny 
nam kawałek czyściwa.

1

STOJAK PODŁOGOWY NISKI NA CZYŚCIWO / SORBENT

: ■ ■■ ■
ŚCIENNY DOZOWNIK NA CZYŚCIWO / SORBENT

N
O

W
O

ŚĆ

i
i

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 480 x 490 x 230 mm
l

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 540 x 480 x 870 mm
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DYSPERGENTY
CHEMIA ODTŁUSZCZAJĄCA

infolinia: (68) 362 62 70

POSIADA SZWEDZKIE OZNACZENIE EKOLOGICZNE „ŁABĘDŹ"

«VFETTN|NC PLUS
Oikar^

IKANOL PLUS jest skutecznym środkiem czyszczącym 

i odtłuszczającym o wysokiej zdolności rozpuszczania 
tłuszczu i brudu. Środek jest dostępny jako koncentrat 

lub już gotowy do użytku. Szczególnie przydatny do 

czyszczenia przemysłowego wózków widłowych, ma
szyn i posadzek warsztatowych. Posiada atest PZH 

oraz oznaczenia ekologiczne.

■■■■■■ 
■■■■■■■

IKANOL 1L IKANOL 5L IKANOL 25L IKANOL 200L IKANOL 1000Lnazwa

pojemność 1 litr 5 litrów 25 litrów 200 litrów 1000 litrów

nr artykułu 81-01-1 81-01-5 81-01-25 81-01-205 81-01-1000

PREPARAT DO OCZYSZCZANIA I ODTŁUSZCZANIA WSZELKIEGO RODZAJU POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH

BEZPIECZNY DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

ULEGA BIODEGRADACJI

BARDZO DOBRZE ROZPUSZCZA SIĘ W WODZIE
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PREPARAT DO OCZYSZCZANIA I ODTŁUSZCZANIA WSZELKIEGO RODZAJU POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH

BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE
ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

www.ikapol.net

05

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

nr artykułu: 398-RUND

nr artykułu: 398

nr artykułu wymiary

398-RUND ø 680 x 20 mm

398 660 x 480 x 20 mm

PROSTY USZCZELNIACZ STUDZIENKI

Uszczelnienie jest łatwe w obsłudze i  zapobiega Uniknij  problemów ze środowiskiem i wyciekami dzięki uszczelnieniu studzienki.  

DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

Elastyczna bariera do wycieków pozwala na stworzenie efektywnej ochrony przed wyciekami w miejscach, gdzie istnieje duży ruch 
personelu i np. wózków widłowych. Można chodzić po niej, jeździć bez uszkodzenia bariery. Ochrona ma wysokość 5 cm i zabezpiecza 
ogrodzone obszary przed wyciekami. Szybki i łatwy montaż według załączonej instrukcji. Można spiąć w dowolną długość i formę. Jasnożółty 
kolor ułatwia widoczność. 

ELASTYCZNA BARIERA ZABEZPIECZAJĄCA WYCIEK

nr artykułu nazwa wymiar

SB-MAB-KIT zestaw: bariery: 2 szt., narożniki: 4 szt.,rurki uszczelniające: 6 szt., silikon do montowania 2 x 7,6 m

SB-MAB-WALL bariera 5 x 4,5 m

SB-MAB-COR narożniki 2 szt. 280 x 140 x 50 mm

 BARIERA NIE WSPÓŁPRACUJE Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE
ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. Można stosować ją wiele razy (mycie przy 
pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

BARIERY DO WYCIEKÓW

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. 

nr artykułu: 391

nr artykułu wymiary

391 3000 x 80 x 50 mm

390 3000 x 75 x 100 mm

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

ZATYCZKI SPUSTOWE

Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  Zaślepki  do  szybkiego  uszczelniania  kanalizacji,  rur  lub  uszkodzonych  pojemników.  

nr artykułu nazwa wymiar

UT2113 ZATYCZKA SPUSTOWA 2” Ø 51 mm

UT2114 ZATYCZKA SPUSTOWA 3” Ø 77 mm

UT2115 ZATYCZKA SPUSTOWA 4” Ø 102 mm

UT2116 ZESTAW Ø 51 mm, Ø 77 mm och Ø 102 mm + ETUI

UT2117 ZATYCZKA SPUSTOWA 6” Ø 153 mm

UT2119 ZATYCZKA SPUSTOWA 10” Ø 254 mm

UT2121 ZATYCZKA SPUSTOWA 12” Ø 305 mm

nr artykułu: UT2116
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sklep on-line: www.ikapol.net

Elastyczna bariera jest wyprodukowana z poliuretanu, do stosowania na gładkim podłożu. 

www.pinterest.com/ikapol
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BARIERY / MATY USZCZELNIAJĄCE
ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

www.ikapol.net

05

MATA USZCZELNIAJĄCA DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-
liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

nr artykułu nazwa wymiar

395 okrągła mata 120 Ø 305 x 13 mm

395-2 okrągła mata 200 Ø 510 x 13 mm

396 czworokątna mata 460 x 460 x 13 mm

396-2 czworokątna mata 610 x 610 x 13 mm

397 czworokątna mata 910 x 910 x 13 mm 

397-2 czworokątna mata 1070 x 1070 x 13 mm

397-3 czworokątna mata 1220 x 1220 x 13 mm

UT2181 czworokątna mata 610 x 610 x 6,4 mm

UT2182 czworokątna mata 915 x 915 x 6,4 mm 

UT2184 czworokątna mata 1220 x 1220 x 6,4 mm

UT2185 czworokątna mata 1372 x 1372 x 6,4 mm

nie przemieszcza się nawet pod wpływem silnego nurtu płynów

odporna na substancje ropopochodne i na większość agresywnych płynów i rozpuszczalników

nieograniczony czas używania, po zastosowaniu wystarczy umyć wodą z mydłem

możliwość zabezpieczenia prewencyjnego

przetestowana w wysokich temperaturach

przy właściwym użytkowaniu mata zachowuje właściwości nawet przez 10 lat

zabezpiecza studzienki kanalizacyjne i inne otwory spustowe umieszczone na twardych powierzchniach, drogach i szlakach komunikacyjnych

awaryjne zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i otworów spustowych w zakładach przemysłowych, chemicznych, magazynach 

mata do użytku tylko w sytuacjach awaryjnych, na wypadek wycieku, nie nadaje się jako stałe zabezpieczenie

ZASTOSOWANIE:

aceton kwas moczowy benzyna oleje mineralne

nafta alkohol benzylowy dwutlenek wodoru kerozyna

butanol glikol propylenowy ropa wodne roztwory soli

amoniak roztwory kwasu borowego glikol etylenowy kwas solny ( do 20%)

terpentyna freony / kwas siarkowy formaldehyd kwas azotowyO
D
PO

RN
E 

N
A:

Szybkie uszczelnienie studzienki. Wyprodukowana z poliuretanu. Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-Zabezpiecza dostęp do wody pitnej przed olejami i innymi chemika-
liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.liami. Można stosować ją wiele razy (mycie przy pomocy wody i mydła). Odporna na większość chemikaliów.

wymiar

Ø 305 x 13 mmØ 305 x 13 mm

Ø 510 x 13 mmØ 510 x 13 mm

460 x 460 x 13 mm460 x 460 x 13 mm460 x 460 x 13 mm460 x 460 x 13 mm460 x 460 x 13 mm

610 x 610 x 13 mm610 x 610 x 13 mm

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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                           PLASTER PLASTIKOWY
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Uniwersalny  opatrunek  do  tamowania  krwi  4-in-1.  Na  opakowaniu  produktu  wydrukowano  czytelne  instrukcje  i  ilustracje  
przedstawiające prawidłowe postępowanie podczas urazu. Pełni funkcje: opatrunku ochronnego do ran powierzchniowych, opatrunku 
uciskowego do mocno krwawiących ran, opatrunku na oparzenie (dzięki delikatnej powierzchni kompresu) oraz opatrunku unieruchamiającego.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

06

ZESTAW DO TAMOWANA KRWI 4-IN-1

ZAWARTOŚĆ:
- kompres 14 x 23 cm,
- bandaże elastyczne jednorazowego użytku 10 x 3 m (2 szt.).

ZASTOSOWANIE:
- opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran,
- opatrunek ochronny do ran powierzchniowych,
- opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni kompresu,
- opatrunek unieruchamiający.

nr artykułu: 1910SE

PLASTER TEKSTYLNY                           PLASTER PLASTIKOWY                           PLASTER PLASTIKOWY

SZCZEGÓŁY:
- zawiera: 40 szt. plastrów,
- min. zamówienia: 6 szt.

Plastry wraz z automatem stanowią łatwy i kompletny system w uży-
ciu. Plastry od teraz zawsze będą pod ręką gotowe do użycia. Plastry 
poddawane były testom na obecność alergenów.

nr artykułu: 6036 nr artykułu: 6444

SZCZEGÓŁY:
- zawiera: 45 szt. plastrów,
- min. zamówienia: 6 szt.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Żółty żel do mycia rąk jest niezwykle skuteczny. Usuwa olej, tłuszcz, brud, kleje, farby, itp. bez użycia wody. Preparat utrzymuje naturalną 
wilgoć pozostawiając skórę rąk miękką i gładką, a także pozostawia świeży i przyjemny zapach.

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
PASTA BHP / APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

infolinia: (68) 362 62 70
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KREM DO MYCIA RĄK NA SUCHO - NIEZWYKLE SKUTECZNY

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

nr artykułu rodzaj pojemność

8221-9600 szorstki krem do czyszczenia rąk 600 ml

Apteczka pierwszej pomocy z udoskonaloną zawartością, przystosowaną do wielu rodzajów ran. Opakowanie plastrów jest na stałe 
zamocowane w podajniku, aby nie zostały one nieumyślnie usunięte, a opakowanie wymienimy za pomocą specjalnego klucza.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY ODPOWIEDNIA DO OPATRZENIA WIELU RODZAJÓW RAN

ZAWARTOŚĆ:
- opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-in-1 (REF 1910) (2 szt.),
- małe opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-in-1 (REF 1911) (3 szt.),
- żelowy kompres na oparzenia (REF 901900) (2 szt.),
- spray do przemywania oczu i ran 150 ml (REF 726000) (2 szt.),
- automat na plastry Salvequick zawierający 45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
  i 40 szt. plastrów tekstylnych (REF 6444),
- opakowanie (x 20 szt.) – myjki do ran Salvequick (REF 323700),
- zestaw ochronny Cederroth (REF 2596),
- instrukcja pierwszej pomocy,
- klucz do wkładów uzupełniających,
- szablon montażowy.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  290 x 560 x 120 cm.

nr artykułu: 40913020

NOWOŚĆ - Eye & Wound Cleansing Spray
Spray do przemywania oczu i ran. Do oczyszczania i przemywania oczu i ran z kurzu i brudu. 
Dobry strumień płynu przez 5 minut. Sterylny do ostatniej kropli, do wielorazowego użytku.

NOWOŚĆ - Burn Gel Dressing
Kompresy na oparzenia z chłodzącym żelem szybko schładzają oparzone miejsce i przynoszą 

ulgę w bólu. Efekt chłodzenia do 2 godzin.

Miejsce na dodatkowe wyposażenie umożliwia zmianę zawartości zestawu pod kątem specy-
ficznych potrzeb danego miejsca pracy.

                            PŁUCZKA DO OCZU CEDERROTH 2 X 500 ML + UCHWYT ŚCIENNY NA PŁUCZKĘ 

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
PŁUCZKI DO OCZU

06

PŁUKANKA DO OCZU - ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY DO OCZU

Szafka z płukanką do oczu została opracowana, by ułatwić szybkie udzielanie pomocy. Jest tu miejsce na 2 butelki, które otwierają 
się automatycznie, gdy są wyjmowane z uchwytów. Butelki zostały tak ukształtowane, by można było za ich pomocą płukać oko stałym stru-
mieniem przez ok. 1,5 minuty. 

SZCZEGÓŁY:
- wymiar:  290 x 560 x 120 mm.

nr artykułu: 721500

Rozpoczęcie płukania oczu jest ważne w pierwszych sekundach, chwilę po
wypadku. Roztwór izotoniczny soli fizjologicznej bez konserwantów działa poprzez rozcień-

czenie i wypłukiwanie.

Apteczka wyposażona jest w automat na plastry.

Miejsce na dodatkowe wyposażenie umożliwia zmianę zawartości zestawu pod kątem specy-
ficznych potrzeb danego miejsca pracy.

                            PŁUCZKA DO OCZU CEDERROTH 2 X 500 ML + UCHWYT ŚCIENNY NA PŁUCZKĘ 

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: Ø 66 x 235 mm.

Rozpoczęcie płukania oczu jest ważne w pierwszych sekun-
dach,  chwilę  po  wypadku.  Płuczka  do  oczu  Cederroth  po-
siada ergonomiczną wanienkę do płukania oka wraz z obfi-
tym strumieniem.  Butelka otwierana jest  poprzez  przekręcenie.  
Roztwór  izotoniczny  soli  fizjologicznej  bez  konserwantów  działa  
poprzez rozcieńczenie i wypłukiwanie.

Apteczka wyposażona jest w automat na plastry.

infolinia: (68) 362 62 70

                            

Ścienny uchwyt na płuczkę do oczu Cederroth o pojemności 
500 ml. Butelka zostaje zatrzaśnięta w uchwycie, a wyjęcie butelki 
powoduje jej automatyczne otwarcie, więc natychmiast można za-
reagować i wypłukać oko. Uchwyt można montować na różne spo-
soby, dlatego pasuje do każdego pomieszczenia i stanowiska pracy.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 90 x 270 x 7 mm.

nr artykułu: 725200

nr artykułu: 7200

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
PŁUCZKI DO OCZU

infolinia: (68) 362 62 70
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LISTWY OSTRZEGAWCZE W CELU WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY

Typ A Typ B Typ C Typ D Typ E

Typ H Typ R Typ A
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typ nr artykułu wymiary nr artykułu wymiary

A K10010 1000 mm K10020 5000 mm

B K10011 1000 mm K10021 5000 mm

C K10012 1000 mm K10022 5000 mm

D K10013 1000 mm K10023 5000 mm

E K10015 1000 mm K10024 5000 mm

H K11110 1000 mm K11120 5000 mm

R K10017 1000 mm K10027 5000 mm

A K10810 2-stronne K10811 2-stronne

E K10812 2-stronne K10813 2-stronne

Do  stosowania  przy  maszynach,  paletach  oraz  ścianach,  zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz.  Samoprzylepne.  Żółto-czarny  kolor
sygnalizuje niebezpieczne miejsca. Długość łatwa do dopasowania. Sklasyfikowane na wypadek pożaru według DIN 4102 B2. 
Odporne na temperaturę od -40 °C do 100 °C. Dostępne w różnych formach. Wyprodukowane z plastiku piankowego.

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

BHP - ARTYKUŁY / SPRZĘT
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
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URZĄDZENIE DO OPRÓŻNIANIA MASZYN

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

środowisku EX lub do łatwopalnych cieczy. Beczka nie jest wliczona w cenę.

W KOMPLECIE URZĄDZENIA:

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

powłoka UG2 IG1,5

wąż próżniowy 2 m / 38 mm

dopływ powietrza: 5 bar 6 bar 7 bar

13 Nm3/hzużycie powietrza

podciśnienie: 3100 mm VP 3600 mm VP 3900 mm VP
nr artykułu: 20100-SE

nasadka do węża

nasadka ręczna

lanca ssąca z plastiku - 2 szt.

pompa z pływakiem oraz pokrywą pochłaniającą dźwięk i wentylem 

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

ZŁÓZ SWOJE ZAMÓWIENIE
PRZEZ INTERNET:

WWW.IKAPOL.NET
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SYSTEM OIL SAFE
POJEMNIKI / POKRYWY OIL SAFE

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

POJEMNIKI OIL SAFE DO PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH

Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i  ułatwia czyszczenie.  Podziałka i  przeźroczyste
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pojemność: 1,5 litra pojemność: 2 litry pojemność: 3 litry pojemność: 5 litrów pojemność: 10 litrów

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

MAGAZYNOWA POKRYWA OIL SAFE - ŁATWA W IDENTYFIKACJI

Pokrywa Oil  Safe  wyprodukowana w intensywnych kolorach  Pokrywa Oil  Safe  wyprodukowana w intensywnych kolorach  

100102 100108

100109 100103100105

100107

100106

100101100100

100104

nr artykułów wg kolorów:

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

UNIWERSALNA POKRYWA OIL SAFE - KONTROLOWANY PRZEPŁYW

Pokrywa  uniwersalna  z  dużym  otworem  umożliwia  szybki  i  

100202 100208

100209 100203100205

100207

100206

100201100200

100204

nr artykułów wg kolorów:

OIL SAFE®

System Oil Safe ma wiele zalet:
• pojemniki są przezroczyste z szerokimi otworami wlewu, dzięki czemu
wszelkie zanieczyszczenia mogą być łatwo widoczne i prawidłowo oczyszczone
• wykonane są z polietylenu HDPE i zawierają środki antystatyczne i stabilizatory UV
• zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia smarem i rozlewiskom substancji

Pojemniki Oil Safe służą głównie do smarowania (naoliwiania) różnych maszyn z ruchomymi częścia-
mi - od zwykłej kosiarki do ciężkich maszyn przemysłowych; od małych maszyn, do międzynarodo-
wych lotnisk; od kutrów rybackich do wielkich tankowców.

Pojemniki  Oil  Safe z  PE odpornego na UV.  Duży otwór umożliwia szybkie opróżnienie i  ułatwia czyszczenie.  Podziałka i  przeźroczyste

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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SYSTEM OIL SAFE
POKRYWY OIL SAFE Z SZYJKĄ

infolinia: (68) 362 62 70
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Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-
rującym w trudno dostępnych przestrzeniach. Nadaje się najlepiej 
do olejów z niską gęstością < ISO 220.

POKRYWA OIL SAFE Z DŁUGĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

Uformowana tak, by stosować ją do napełniania środkiem sma-
 Nadaje się najlepiej 

100302 100308

100309 100303100305

100307

100306

100301100300

100304

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 13 mm / zewnątrz 16 mm

Pokrywa  przeznaczona  do  stosowania  w  miejscach,  gdzie  wy-
magany jest duży przepływ cieczy smarujących i chroni zawartość 
przed zanieczyszczeniami.

POKRYWA OIL SAFE Z SZEROKĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

100502 100508

100509 100503100505

100507

100506

100501100500

100504

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 24 mm / zewnątrz 29 mm

Pokrywa z krótką szyjką wlewową doskonale nadaje się do wy-
lewania oleju smarującego do małych otworów. Szyjka kontroluje 
przepływ i chroni zawartość przed zanieczyszczeniami.

POKRYWA OIL SAFE Z KRÓTKĄ SZYJKĄ WLEWOWĄ

100402 100408

100409 100403100405

100407

100406

100401100400

100404

nr artykułów wg kolorów:

WYMIARY SZYJKI:
wewnątrz 7 mm / zewnątrz 10 mm

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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POMPA RĘCZNA OIL SAFE

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

WĘŻE OIL SAFE

Elastyczne  podłączenie  węży  do  ciasnych  i  trudno  dostępnych  

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

nr artykułu: 102000

nr artykułu: 102021

nr artykułu: 102020

nr artykułu wymiary

102021 wewnątrz 23 mm zewnątrz 27 mm długość 265 mm

102020 wewnątrz 9 mm zewnątrz 13 mm długość 305 mm

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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nazwa

nr artykułu

nazwa

nr artykułu

POJEMNIKI WYPOSAŻONE W PUŁAPKĘ PRZECIWOGNIOWĄ

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

Pojemnik w kolorze czerwonym w celu uwidocznienia miejsca przechowywania substancji łatwopal
nych. W razie pożaru kolor czerwony wskazuje strażakom na miejsce, gdzie znajduje się substancja łatwopalna. Po
jemnik wyposażony w przechylany uchwyt, dzięki czemu ułatwione jest dozowanie i manipulacja pojem
nikiem. Samozamykający się, szczelny korek zabezpiecza przed wydostawaniem się oparów, rozlaniem i 
wyciekaniem substancji. Pojemniki do magazynowania płynów łatwopalnych wyposażone są w pułapkę przeciwogniową 

o podwójnej gęstości siatki, której zadaniem jest rozpraszanie ciepła, a co za tym idzie zapobieganie samozapłonowi płynu 
w pojemniku. Wbudowany zawór odpowietrzający chroni przed rozlewaniem i wybuchem pojemnika przy zwiększo
nej temperaturze. Zawór otwiera się przy wzroście ciśnienia wewnątrz wynoszącym od 0,2 do 0,35 bar. Pojemnik wykonany 

z odpornej stali, pokryty powłoką lakierniczą wykonaną z trwałego lakieru proszkowego, która odporna jest na chemikalia i 
otarcia.

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

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

wymiar 0 117 x 172 mm 0 117 x 210 mm 0 241 x 279 mm 0 241 x 349 mm

waga 1 kg 2 kg 2 kg 2,5 kg

10001 10101 7110100 7120100

POJEMNIK 19 L LEJEK Z PEPOJEMNIK 9,5 L

pojemność 9,5 litra 19 litrów 4 litry

wymiar 0 298 x 292 mm 0 298 x 429 mm 0 13 x 286 mm

waga 3 kg 4 kg 1 kg

7125100 7150100 11202Y

I 151
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nazwa POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L POJEMNIK 19 L

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

wymiar 298 x 292 mm 298 x 292 mm 298 x 429 mm 298 x 429 mm 298 x 403 mm

waga 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 6 kg

nr artykułu 7225140 7225150 7150140 7150150 7150146

nazwa POJEMNIK 19 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L

pojemność 19 litrów 4 litry 7,5 litra 9,5 litra 19 litrów

wymiar 298 x 403 mm ø 241 x 267 mm ø 241 x 337 mm ø 298 x 305 mm ø 298 x 445 mm

waga 6 kg 3 kg 4 kg 4 kg 5 kg

nr artykułu 7150156 7210120 7220120 7225130 7250130

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

POJEMNIKI Z POLIETYLENU ODPORNE NA SILNE CHEMIKALIA

POJEMNIK 2 L POJEMNIK 4 L POJEMNIK 19 L

2 litry 4 litry 19 litrów

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

2 kg 1 kg 4 kg

14561 14160 14561
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Zrobione z szczelnego polietylenu, specjalnie skonstruowanego, odpornego na silne kwasy i żrące ciecze. Dodatkowym zabez-
pieczeniem jest szczelna pokrywa. Owalny pojemnik może zawierać maksymalną ilość cieczy, a opróżnianie przy pomocy rączki ze spustem 
jest proste.

POJEMNIKI WARSZTATOWE

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

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

pojemność 2 litry 8 litrów 19 litrów 30 litrów

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

waga 2 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg

nr artykułu 10295 27602 27605 27608

ojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. ojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. ojemniki do mycia i czyszczenia małych podzespołów w miejscu pracy. Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność Pojemniki te stosuje się wszędzie tam, gdzie jest konieczność 

nazwa POJEMNIK 4 L POJEMNIK 7,5 L POJEMNIK 9,5 L POJEMNIK 19 L

pojemność 4 litry 7,5 litra 9,5 litrów 19 litrów

wymiar 117 x 194 x 324 mm ø 305 x 375 mm ø 273 x 387 mm ø 305 x 508 mm

waga 1 kg 1,5 kg 2 kg 4 kg

nr artykułu 12161 12762 12260 12765
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Pojemnik tłokowy służy do zwilżania szmatek, gąbek i innych materiałów stosowanych do czyszczenia. Po naciśnięciu pompka z 
mosiądzu napełnia górną część pojemnika odmierzoną ilością cieczy (nadmiar spływa do pojemnika), co stanowi o oszczędności i bezpieczeńst-
wie pracy z substancjami chemicznymi. Pojemnik został wyposażony w sitko, które jest dodatkową ochroną przed samozapłonem.

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

pojemność 0,5 litra 4 litry 1 litr 1 litr

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

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

nr artykułu 10008 10308 14010 10108

POJEMNIK POJEMNIK POJEMNIK 0,5 L
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Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-
jem, rozpuszczalnikami i zabezpieczają przed pożarem. Czyściwa nasączone płynami łatwopalnymi stanowią poważne zagrożenie, jeśli 
nie są właściwie przechowywane. Specjalnej konstrukcji pokrywa otwiera się pod kątem do 60 stopni i po zdjęciu stopy z pedału 
nożnego zamyka się samoczynnie, izolując odpady od źródeł ognia i zapłonu. Konstrukcja pojemnika otwieranego na pedał zapewnia, 
że pojemnik zawsze będzie zamknięty. Taka konstrukcja ułatwia pracę, gdyż nie ogranicza rąk. Brak dostępu tlenu uniemożliwia samozapłon 
zawartości pojemnika. Pojemniki wykonane zostały w wyraźnych kolorach w celu zaznaczenia miejsca przechowywania substancji 
niebezpiecznych.

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

Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-Pojemniki umożliwiają bezpieczne magazynowanie w miejscu pracy pozostałości czyściw i innych materiałów nasączonych ole-

nr artykułu: 9700

nr artykułu: 9100

nr artykułu: 9300

nr artykułu: 9500

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

pojemność 20 litrów 34 litry 52 litry 80 litrów

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

waga 5 kg 5 kg 7 kg 10 kg

nr artykułu 9100 9300 9500 9700

pokrywa otwiera się nie więcej niż kąt 60º
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Stojak  pod  pojemnik  na  odpady  niebezpieczne  (nr  artykułu:  
9500) ułatwia bezpieczne i szybkie transportowanie pojemnika.

nr artykułu: AL9753

CERTYFIKACJA / DEKLARACJE ZGODNOŚCI

NOWOŚĆ

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70



POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
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POJEMNIKI DO SEGREGACJI

KOSZ BIUROWY NA ODPADY

n www.facebook.com/ikapolmartakozlowska

infolinia: (68) 362 62 70

Kosz na śmieci otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej pokry

wy. To duża zaleta tych koszy, ponieważ nie jest wyma
gana wysoka przestrzeń nad pojemnikiem, aby móc w
wygodny sposób z niego korzystać. Zawartość pojemnika

jest też stale zamknięta, co zapobiega wy

dostawaniu się ewentualnych nieprzyjem
nych zapachów.

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu pojemność wymiary

AL-10 10 litrów 189 x 235 x 350 mm

AL-25 25 litrów 260 x 340 x 470 mm

AL-50 50 litrów 294 x 376 x 653 mm

KOSZ NA ŚMIECI METALIZOWANY

Uniwersalny kosz na śmieci ułatwiający utrzymanie czystości zapewniając odpowiednią segregację. Wykonany z tworzywa sztucznego i pokryty 
srebrną okleiną, dzięki czemu wygląda jak metalowy. Kosz na śmieci otwieramy nogą za pomocą specjalnego pedału, więc ręce po- 
zostają bez kontaktu z pokrywą. Wewnętrzny kosz wyposażony jest w obejmę na worek. Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza 

stale zamkniętą i niewidoczną.

DOSTĘPNE NAKLEJKI:

O
PLASTIK

nr artykułu pojemność wymiary

C185376 5 litrów 235 x 211 x 277 mm

C169795 20 litrów 303 x 268 x 448 mm

C181125 40 litrów 309 x 349 x 697 mm

■ ■ BI
1601 infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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ZESTAW DO RECYKLINGU EASYMAX

Zestaw do recyklingu EasyMax to pakiet trzech koszy, 
które ustawiane jeden na drugim ułatwią i pomogą 

w zaoszczędzeniu miejsca w biurze, czy także w 
domu. Nowoczesny styl pojemników to również estetyczny 

dodatek do każdego rodzaju pomieszczenia. Zestaw jest 

łatwy i bezpieczny w użytkowaniu.

SZCZEGÓŁY:

- wymiar: 395 x 395 x 411 (x 3 pojemniki),

- pojemność: 3 x 35 litrów,
- kolory: szary (korpus), niebieski, żółty, zielony (pokrywy).—

POJEMNIKI DO SEGREGACJI 40 LITRÓW

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 478 x 592 x 394 mm,
- pojemność: 2 x 17 litrów + 1 x 6litrów.

SZCZEGÓŁY:

- wymiar: 29,6 x 49,6 x 42,5
- pojemność: 40 litrów

- waga: 3 kg.

cm,

Kosz do segregacji 3w1 to nowoczesny sposób na sortowanie 

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

są różnymi kolorami: czerwony dla różnych odpadów, w tym 

organicznych; żółty: odpadki z metali, tworzyw sztucznych i inne; 

zielony: szkło. Elegancki wygląd kosza doskonale komponuje się z 

nowoczesną aranżacją kuchni. Konstrukcja pokrywy pozostawia 
zawartość kosza stale zamkniętą, zabezpieczając przed wydostawaniem 
się niepożądanych zapachów.

Pojemnik do segregacji odpadów o pojemności 40 litrów 
podzielony na trzy sekcje o pojemności 13 litrów każda. 
Pokrywy w kolorach niebieskim, zielonym i żółtym ułatwiają selektywną 

gospodarkę odpadami. Wykonany z wysokiej jakości polietylenu. Dzięki 
niewielkim rozmiarom idealnie nadaję się do pomieszczeń biurowych i 

mieszkań. Każda z sekcji pojemnika posiada obejmę na worek.

infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net I 161
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ZGNIATARKA DO BUTELEK EKO OMEGA

Zgniatarki  do  butelek  to  jedyny  tego  typu  produkt  na  
polskim rynku. Jeszcze nigdy segregowanie odpadów nie 
było  tak  łatwe  i  przyjemne.  Zgniatarka  skutecznie  ograni-
cza objętość butelek o 80 %, a także zgniata aluminiowe puszki. 
Dzięki zgniatarce zmieścisz 50 szt. butelek, zamiast 10 szt. (100 
puszek, zamiast 20) w koszu na śmieci.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 260 x 128 mm.

DOSTĘPNE KOLORY:

POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE 15 LITRÓW

Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Bezpieczna rączka umożliwiająca przenoszenie pojem-
nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 250 x 340 mm,
- pojemność: 15 litrów, 
- materiał: polietylen.

infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: 162162

Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. Pojemnik na zużyte baterie z otworem wrzutowym umieszczonym w pokrywie. 
nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.nika, a zdejmowana pokrywa w celu opróżnienia zawartości pojemnika.

nr artykułu: Z-AL

nr
 a

rt
yk

uł
u:

 IK
A1

5P
N

B

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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POJEMNIK NA PLOMBY Z POKRYWĄ

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

nr artykułu pojemność

20LO 20 litrów

45LO 45 litrów

64LO 64 litrów

POJEMNIK NA ZUŻYTE AKUMULATORY I BATERIE

Niewłaściwe postępowanie z niebezpiecznymi odpadami może spowodować duże ryzyko szkody dla człowieka i środowiska. Nie-
bezpieczne substancje mogą znajdować się nawet w małych ilościach w różnych produktach. Nasz pojemnik na zużyte akumulatory 
i baterie został wykonany z polietylenu wysokiej jakości. Pojemnik posiada nóżki, umożliwiające transport za pomocą wózka paletowego. Opcja: 
wyposażamy pojemnik w kółka ułatwiające transport.

nr artykułu: 20LO

nr artykułu: p-a01

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 60 x 60 x 70 mm,
- pojemność: 220 litrów.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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POJEMNIKI NA ODPADY NIEBEZPIECZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Pojemniki na odpady niebezpieczne, które są zaprojektowane w sposób odpowiedni dla danej branży, szpitali i środowisk laboratoryjnych, w 

których stawiane są wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa i racjonalnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Pojemniki 
są zatwierdzone przez ONZ (posiadają kod UN) i spełniają wymogi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Pojemniki i 
pokrywy produkowane są metodą wtrysku z polipropylenu (PP).

PRZEWÓZ SUBSTANCJI STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA LUDZI LUB ŚRODOWISKA

NUMER UN: 3H2/Y25/S/00

pojemnośćnr artykułu wymiary maksymalne obciążenie inne

TO30

TO50

TO60

30 litrów

30 litrów

50 litrów

50 litrów

60 litrów

60 litrów

400 x 330 x 310 mm

400 x 330 x 310 mm

400 x 330 x 540 mm

400 x 330 x 540 mm

400 x 330 x 680 mm

400 x 330 x 680 mm

15 kg

15 kg

28 kg

28 kg

30 kg

30 kg

pojemnik jednorazowego użytku

pojemnik wielokrotnego użytku

pojemnik jednorazowego użytku

pojemnik wielokrotnego użytku

pojemnik jednorazowego użytku

pojemnik wielokrotnego użytku
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MOBILNE POJEMNIKI Z ATESTEM DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Stabilna konstrukcja pojemnika umożliwia czyste i bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych materiałów stałych należących do Grup II i III 
składowania; pojemnik dopuszczony jest do transportu według przepisów ADR, RID i IMDG. Pojemnik (niebieski) o pojemności 170 l lub 250 l, 
wraz z pokrywą (kolorową), jest łatwy w użytkowaniu i w transporcie, nawet przy całkowitym wypełnieniu. Specjalnie ukształtowana pokrywa 
pozwala na składowanie pojemników w dwóch warstwach. Na Europalecie bezpiecznie mieści się 8 pojemników, po 4 na jednym poziomie. 
Uchwyty w ścianach pojemników umożliwiają ich opróżnianie przy użyciu obrotowego wózka widłowego.

nr artykułu pojemność wymiary waga

7718 170 litrów 600 x 400 x 880 mm 12 kg

7805 250 litrów 600 x 600 x 890 mm 15 kg

nr artykułu: 7718

ZAMYKANY M
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DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Pokrywa z  uszczelką  PU  -  posiada klasyfikację  przeciwpożarową,  szczelną dla  
światła i powietrza dla materiałów wrażliwych na wilgoć.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70



dopasuj kontener
wg piktogramów
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POJEMNIKI NA ODPADY 110 LITRÓW

Pojemniki do segregacji odpadów wykonane z tworzywa. Konstrukcja pojemnika, dzięki kółkom oraz uchwy-
towi, pozwala na łatwe przemieszczanie.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 580 x 520 x 880 mm,
- pojemność: 110 litrów.

nr artykułu: C214128

POJEMNIKI NA ODPADY 120 LITRÓW

Mobilny pojemnik na odpady 120 litrów wykonany z najwyższej jakości polietylenu - HDPE, odpor-
nego  na  działanie  kwasów,  mrozów oraz  promieniowania  UV.  Pojemniki  można  łatwo  przenieść,  opróżnić  
i  utrzymać w czystości.  Sortowanie śmieci  stanie się  łatwiejsze,  dzięki  dużej  ilości  kolorów 
pojemników. Pojemnik spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa. Pojemnik dostoso-
wany do rozładunku grzebieniowego zgodnie z normą DIN.

nr artykułu pojemność wymiary maksymalne obciążenie koła gumowe

120-GY 120 litrów 935 x 480 mm 60 kg na litych oponach Ø 200 mm

240-GY 240 litrów 1065 x 580 mm 110 kg na litych oponach Ø 200 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska



WSZYSCY PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
NASZ KATALOG TO KOMPLEKSOWOŚĆ W PRODUKTACH UŁATWIAJĄCYCH PRACĘ I ZAPOBIEGAJĄCYCH WYPADKOM

dopasuj kontener
wg piktogramów

WWW.IKAPOL.NETPROSTA WYSZUKIWARKA DOSTĘPNA NA:

KONTENERY IZOLOWANE

KONTENERY PRZYSTOSOWANE DO STREFY EX

KONTENERY Z UTRZYMANIEM TEMPERATURY

KONTENERY Z MOŻLIWOŚCIĄ WCHODZENIA

ZAPROJEKTOWALIŚMY MIĘDZY INNYMI:
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na przykład:

CZĘŚĆ NA SORBENT ZUŻYTY

na przykład:

CZĘŚĆ NA SORBENT CZYSTY

MOBILNE POJEMNIKI DWUDZIELNE Z RUCHOMĄ PODZIAŁKĄ

Pojemnik  mobilny  dwudzielny  120  lub  240  litrów  z  ruchomą  podziałką.  Ciekawe  i  
innowacyjne rozwiązanie.  Możemy go zastosować na stacjach benzynowych, warsztatach 
samochodowych, zakładach przemysłowych itp.

nr artykułu pojemność

PMP-120 120 litrów

PMP-240 240 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:
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Pojemnik do segregacji odpadów komunalnych, tj. papieru, plastiku, szkła białego o pojemności 1,5 m3. Mocna konstrukcja 
wykonana z wysokiej jakości polietylenu, co sprawia, że pojemnik jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne i różne 
warunki atmosferyczne. Konstrukcja klapy znajdująca się na spodzie pojemnika umożliwia jego bezproblemowe opróżnienie za 
pomocą dwuhakowego mechanizmu dźwigowego (HDS). Pojemnik posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz pozy-
tywną opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Istnieje możliwość wykonania pojemników dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - z nisko umieszczonym otworem wrzutowym. U dołu pojemnika można zamontować zamek, który dodatkowo zabezpiecza 
przed niepożądanym otwieraniem klap  dolnych.  Duża  pojemność  i  małe  gabaryty  sprawiają,  że  produkty  można umieścić  w miejscach,  w 
których nie zmieściłyby się tradycyjne pojemniki. Istnieje również możliwość zamontowania mechanizmu zgniatającego butelki plastikowe PET. 
Możliwa dodatkowa grafika na pojemnikach np. logo gminy, firmy zajmującej się selektywną zbiórką odpadów itp.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

infolinia: (68) 362 62 70
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POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

W  pojemnikach  typu  MiniLeader  i  Euro-
Leader  istnieje  możliwość  umieszczenia  
kieszeni na zużyte baterie.

Możliwość  zamontowania  mechanizmu  
zgniatającego  butelki  plastikowe  PET  -  
pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych.

Możliwość wykonania pojemników dosto-
sowanych  dla  osób  niepełnosprawnych  
z  nisko  umieszczonym  otworem  wrzuto-
wym.

Możliwość zamontowania zamka - dodat-
kowego zabezpieczenia  przed  niepowoła-
nym otwieraniem klap dolnych.

DOSTĘPNE WARIANTY:
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Pojemniki  Can Collector -  poręczne pojemniki  do minizbiórki  odpadów. Pojemniki  Can Collector  są idealne do zbierania puszek,  butelek  
szklanych lub plastikowych, a także do przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. Lekkie i łatwe do przenoszenia oraz czyszczenia. Wy-
godne do użytkowania z workami plastikowymi. Pojemniki wyposażone są w zdejmowaną pokrywę z otworem wrzutowym. Istnieje możliwość 
zamontowania zamka na pokrywie, co ogranicza dostęp osobom nieupoważnionym.

Osłony TidyTop – to najlepszy sposób, by zmienić standardową 205 litrową beczkę metalową w estetyczny pojemnik do selektywnej zbiórki 
odpadów, np. aluminiowych puszek, plastikowych butelek, papieru, jak i typowych odpadów gospodarczych. Idealnie nadaje się też do zbiórki 
zużytych filtrów samochodowych. Specjalne zamknięcia zwiększające stabilność produktu - połączenie podstawy z górną częścią osłony. Zamek 
utrudnia również dostęp osobom niepowołanym.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
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nr artykułu nazwa pojemność wymiar

RIL01500** IgloLeader 1,5 m2 1450 x 1450 x 1470 mm

RML01500** MiniLeader 1,5 m2 1600 x 1200 x 1440 mm

REL02500** EuroLeader 2,5 m2 1830 x 1200 x 1670 mm

RSL03500** SuperLeader 3,5 m2 2250 x 1420 x 1940 mm

RTT00205* TidyTop (osłona na beczkę) 205 litrów 1200 mm (wysokość)

RCC00150* Can Collector 150 litrów 880 mm (wysokość)

nr artykułu: RCC00150*nr artykułu: RTT00205*

          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2
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POJEMNIK METALOWY 1100 LITRÓW
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POJEMNIK NA ODPADY STAŁE

Pojemnik na odpady wykonany z ocynkowanej blachy o grubości 1 mm z wytłoczonymi pier-
ścieniami wzmacniającymi na ściance bocznej. Klapa pojemnika mocowana na zawiasach, posia-
dająca uchwyt do otwierania. Pojemnik przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne 
śmieciarki.

Pojemnik na odpady komunalne zgodny z  normą PN-EN840-3 wykonany ze  stali,  która spełnia  
wszystkie normy Unii Europejskiej. Stosowany przede wszystkim do zbiórki odpadów z domów wielorodzin-
nych, urzędów, hoteli, itp. jednostek. Pojemnik w pełni odporny na korozję dzięki cynkowaniu ogniowemu. Gład-
kość powierzchni utrudnia przyklejanie odpadów do ścian pojemnika. Pokrywa posiada mechanizm podtrzymujący 
w pozycji półotwartej.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1200 x 1060 x 1200 mm,
- pojemność: 1100 litrów,
- materiał: stal cynkowana ogniowo.

          WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

POJEMNIK POSIADA:
- pokrywę, której ciężar jest równoważony sprężynami,
- pochylenie boków zapewniające łatwiejszy rozładunek,
- dostateczną ilość uchwytów dla łatwego przetaczania,
- otwór spustowy, ułatwiający mycie, 
- mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę,
- koła o dużej nośności z możliwością pełnego obrotu,
- uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników,
- używanych przez odbiorcę.

nr artykułu: AL110

nr artykułu: AL-M1100

nr artykułu pojemność wymiary nazwa

AL110 110 litrów 404 x 840 mm pojemnik z kółeczkami

AL110-2 110 litrów 404 x 840 mm pojemnik bez kółeczek

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SOZOTECHNICZNYCH

Pojemnik do zbiórki odpadów sozotechnicznych (błoto, piasek itd.) o objętości około 1100 litrów. Wykonany z wysokogatunkowej 
stali i spełniającej wymagania norm krajów Unii Europejskiej. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Cynkowany ogniowo zgodnie 
z  normą DIN, które zapewnia odporność na korozję. Pojemnik posiada płaską trójdzielną pokrywę, dostateczną ilość uchwytów oraz otwór 
spustowy ułatwiający mycie. Dysponuje mechanizmem podtrzymującym półotwartą pokrywę. Koła o dużej nośności z możliwością pełnego 
obrotu z blokadą obrotu oraz uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników. Jest  łatwy do transportu przez jedną osobę. Niezbędne, 
aby pokrywa posiadała zamek otwierany kluczem.

 WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

nr artykułu: AL-P1100

POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SOZOTYCHNICZNYCH

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

nr artykułu nazwa wymiar pojemność

321401 pojemnik na odpady 30 litrów, galwanizowany z pedałem Ø 305 x 475 mm 8 kg

321411 pojemnik na odpady 70 litrów, galwanizowany z pedałem Ø 390 x 610 mm 12 kg

321458 pojemnik na odpady 115 litrów, galwanizowany Ø 450 x 780 mm 15 kg

321467 pojemnik na odpady 160 litrów, galwanizowany Ø 540 x 780 mm 18 kg

321423 dodatkowe koła do 115 / 160 litrów - -

321425 dodatkowe koła do 70 litrów - -

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1100 x 1000 x 1300 mm,
- pojemność: 1100 litrów.

nr artykułu: 321423

nr artykułu: 321401nr artykułu: 321411

nr artykułu: 321458

nr artykułu: 321467

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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POJEMNIK DO ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Pojemnik do zbiórki odpadów segregowanych: makulatury, szkła, PET - 1,1 m wg PN-EN840-2 wykonany jest ze stali o odpo
wiedniej jakości i spełnia wymagania norm krajów Unii Europejskiej. Może być stosowany do zbierania odpadów segregowanych: ma

kulatury ,szkła, PET z domów wielorodzinnych, hoteli, urzędów i innych miejsc w których pojemniki o mniejszej odporności nie są wystarczające. 
Wytłoczenia o dużej głębokości zwiększają odporność boków na uszkodzenia mechaniczne. Cynkowanie ogniowe o jakości odpowiadającej 
normom DIN zapewnia odporność na korozję. Recykling materiału, z którego zbudowano pojemnik jest bezproblemowy.

POJEMNIK POSIADA:
- pochylenie boków zapewniające łatwiejszy rozładunek,

- dostateczną ilość uchwytów dla łatwego przetaczania,

- otwór spustowy, ułatwiający mycie, zamknięty nakrętką,
- koła o dużej nośności z możliwością pełnego obrotu,

- uchwyty do rozładunku dostosowane do podnośników używanych przez odbiorcę.

WYKONANY WG NORMY PN-EN840-2

Każda modyfikacja zgodna z wymaganiami 
PN-EN840-2 jest możliwa.

nr artykułu: AL-P1100-MSP

POJEMNIK DWUKOMOROWY NA SORBENT CZYSTY I ZUŻYTY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Dwukomorowa skrzynia do przechowywania oddzielnie sorbentu i jego odpadu. Pojemnik bardzo estetyczny wykonany z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Pojemnik 

dwukolorowy: zielony (na czysty sorbent) oraz czerwony (na odpad).

nr artykułu pojemność wymiary

PPI220 220 litrów 550 x 790 x 490 mm

PPI450 450 litrów 550 x 790 x 490 mm

nr artykułu: PPI220
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MOBILNY POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / SORBENT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Mobilny pojemnik do wielu zastosowań: żwir, sól, piasek, nawóz, sorbent. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz bu
dynków. Najważniejszą zaletą pojemnika jest jego kompaktowość i oszczędność miejsca. Pojemnik mobilny z wygodnym uchwytem

nr artykułu: WJ75P-CO

SZCZEGÓŁY:

- pojemność pojemnika: 75 litrów,
- ergonomiczny uchwyt,

- 1070 x 590 x 435 mm,
- kolor: szaro-pomarańczowy.

_____________

I
Mobilny pojemnik do wielu zastosowań: żwir, sól, piasek, nawóz, sorbent. Nadaje się do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Najważniejszą zaletą pojemnika jest kompaktowość i oszczęd

ność miejsca. Wyposażony w wytrzymałe koła gumowe.

DOSTĘPNE KOLORY:

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

do transportu.

SZCZEGÓŁY:

- wymiar pojemnika: 1070 x 590 x 435 mm,
- waga: 11 kg,
- pojemność: 75 litrów,

- odporność na warunki atmosferyczne: +50°C / -35°C.

MOBILNY POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / SORBENT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

I 173
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POJEMNIKI NA SUBSTANCJE SYPKIE BEZ CZĘŚCI METALOWYCH

Pojemniki przeznaczone są do składowania piasku i soli w miejscach ruchu pieszych, na terenie przystanków komunikacji miej-
skiej, stacjach kolejowych, na parkingach, itp. Oryginalna konstrukcja i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że pojemniki można umieścić 
prawie w każdym miejscu ruchu pieszych. Mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia sprawiają, że 
pojemniki są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmienne warunki atmosferyczne (nie zmieniają barwy pod wpływem pro-
mieni słonecznych - są stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Można w nich przechowywać 
również inne środki służące do posypywania chodników i ulic np. sorbent.

SPECJALNIE WYPROFILOWANY KSZTAŁT KLAPY 
POJEMNIKA POWODUJE ZAMIERZONY I ŁATWY 

SPŁYW WODY DESZCZOWEJ

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA ZAMKA
W POKRYWIE (OPCJA OD POJEMNOŚCI 150 L)

BRAK CZĘŚCI METALOWYCH

GWARANCJA MOCNEJ I SZTYWNEJ
KONSTRUKCJI

4

21

3

2

4
1

3

nr artykułu pojemność wymiar

SGB050 50 kg 590 x 570 x 500 mm

SGB100 100 kg 720 x 690 x 600 mm

SGB150 150 kg 860 x 750 x 810 mm

SGB300 300 kg 1090 x 950 x 1010 mm

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: SGB300

nr artykułu: SGB100

nr artykułu: SGB050
nr artykułu: SGB150
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 POJEMNIK NA PIASEK / SÓL

Pojemnik na piasek (sól, sorbent) - odporny na zniszczenia i działanie promieni UV. Podczas zimowych warunków atmosferycz-
nych ułatwia zabezpieczanie oblodzonych i zaśnieżonych ulic, placów i chodników. Może być wykorzystywany na ulicach, parkingach 
samochodowych, przystankach autobusowych i stacjach kolejowych. Specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia podniesienie klapy do pozycji 
pionowej. Może być wyposażony w estetyczny zamek systemowy.

nr artykułu pojemność wymiary zamek waga

PPM70 70 litrów / 100 kg 673 x 519 x 538 mm - 6 kg

PPM70Z 70 litrów / 100 kg 673 x 519 x 538 mm tak 6 kg

PPM150 150 litrów / 215 kg 865 x 519 x 538 mm - 11 kg

PPM150Z 150 litrów / 215 kg 865 x 519 x 538 mm tak 11 kg

PPM250 250 litrów / 360 kg 976 x 756 x 795 mm - 18 kg

PPM250Z 250 litrów / 360 kg 976 x 756 x 795 mm tak 18 kg

DOSTĘPNE KOLORY:

 POJEMNIK NA PIASEK / SÓL 500 LITRÓW

Pojemnik w pełni odporny na chemikalia oraz promieniowanie UV PE (wewnątrz, jak i na zewnątrz). Nadaje się idealnie do 
magazynowania żwiru, piasku i soli. Przystosowany do transportu wózkiem widłowym. Pojemnik zamykany na kłódkę.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar pojemnika: 830 x 1265 x 850 mm,
- waga: 25,5 kg,
- pojemność: 500 litrów,
- odporność na warunki atmosferyczne: +50°C / -35°C.nr artykułu: JBS500

nr artykułu: PPM250 nr artykułu: PPM150 nr artykułu: PPM70

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Pojemnik na piasek / sól / żwir wykonany z włókna sztucznego. Pojemniki są od-
porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-
ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany 
na zatrzask ze stali nierdzewnej.
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POJEMNIK NA PIASEK / SÓL / ŻWIR

nr artykułu pojemność wymiar waga otwór

10467 200 litrów 890 x 590 x 670 mm 12 kg nie

7320 400 litrów 1200 x 800 x 720 mm 22 kg nie

7322 550 litrów 1340 x 990 x 780 mm 26 kg nie

7323 550 litrów 1340 x 990 x 780 mm 28 kg tak

7324 700 litrów 1340 x 990 x 960 mm 30 kg nie

7325 700 litrów 1340 x 990 x 960 mm 32 kg tak

7435 1100 litrów 1630 x 1210 x 1010 mm 50 kg nie

7436 1100 litrów 1630 x 1210 x 1010 mm 52 kg tak

7437 1500 litrów 1840 x 1430 x 1040 mm 70 kg nie

7438 1500 litrów 1840 x 1430 x 1040 mm 72 kg tak

7439 2200 litrów 2130 x 1520 x 1240 mm 92 kg nie

7440 2200 litrów 2130 x 1520 x 1240 mm 94 kg tak

WÓZEK DO ROZSYPYWANIA ŻWIRU / PIASKU 50 LITRÓW

Wózek do rozsypywania materiałów sypkich, wykonany z polietylenu i elementów ze stali szlachetnej. 
Ogumienie pneumatyczne dostosowane do warunków zimowych.  Rozsypywanie włącza się  za pomocą 
zasuwy. Świetnie nadaje się do małych i średnich powierzchni. Produkt posiada regulację przy uchwycie. Wielorakie 
zastosowanie, np. nawożenie

Pojemniki są od-Pojemniki są od-Pojemniki są od-Pojemniki są od-Pojemniki są od-Pojemniki są od-
porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-porne na działania atmosferyczne oraz korozję. Istnieje możliwość sztaplowania pojem-
ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany ników, co daje oszczędność miejsca podczas ich magazynowania. Pojemnik zamykany 

nr artykułu: 10642

nr artykułu pojemność szerokość rozrzutu ustawienia rozrzutu waga

10718 20 litrów 1-4 m 6 9 kg

10642 20 litrów 1-4 m 6 9 kg

10643 35 litrów 1-4 m 6 10 kg

7884 pokrywa do wózka 20 
litrów - - -

7885 pokrywa do wózka 35 
litrów - - -

nr artykułu: 10718

nr artykułu: 10643

nr artykułu: 7436

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Składany wózek posypowy SDC przeznaczony jest do użycia wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania sypkiego sor-
bentu do likwidacji niepożądanego lub niebezpiecznego wycieku cieczy (np. produktów ropopochodnych, ciekłych substancji 
chemicznych). Do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu (w tym materiałów lekkich i włóknistych). Specjalna przekładnia uzależnia 
posypywanie od ruchu kół do przodu. Ruch do tyłu automatycznie zatrzymuje sypanie (oszczędność sorbentu). Maksymalna wydajność: dzięki 
specjalnej budowie dozowanie sorbentu odbywa się za pomocą wibracji kół i podajnika łopatkowego. Zapewnia to równomierne rozprowadze-
nie sorbentu na zanieczyszczonej powierzchni.

SKŁADANY WÓZEK POSYPOWY 65 LITRÓW

SZCZEGÓŁY:
- wymiary robocze: 620 x 370 x 1300 mm,
- wymiary po złożeniu: 620 x 190 x 750 mm,
- średnica kółka: 180 mm,
- pojemność: 65 litrów,
- waga: 13 kg.

Prosta  regulacja  gęstości  i  sze-
rokości śladu posypywania.

Rozkładana  podpórka  zapewnia  
stabilność  w  trakcie  ładowania  
sorbentu.  Złożony  zajmuje  nie-
wiele miejsca.

Rękojeść z regulacją wysokości i 
blokadą zapobiegającą pełnemu 
wysunięciu.

Szybki i łatwy montaż; rozkłada 
się w kilka sekund.

nr artykułu: SDC05

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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infolinia: (68) 362 62 70

SKRZYNIOPALETA Z POKRYWĄ 1000 LITRÓW

Skrzyniopaleta odpowiednia do składowania i transportu różnych materiałów. Podstawa na dwóch płozach, idealna pod wózek pale-
towy oraz wózek widłowy.

SZCZEGÓŁY:

- wymiary wewnętrzne: 1120 x 920 x 600 mm,
- pojemność: 600 litrów,

- dopuszczalny nacisk pionowy: 4000 kg,

- dopuszczalne obciążenie: 500 kg.

SKONTAKTUJ SIĘ Z MARTĄ:

marta.kozlowska@ikapol.net

czekam na twój telefon !
+48 (68) 362 62 70 ■ ■ ■

nr artykułu: IKA-A070-N
FR

POJEMNIKI TRANSPORTOWE DO PIĘTROWANIA

Praktyczny i wytrzymały pojemnik transportowy z możliwością piętrowania (wytrzymałość piętrowania do 160 kg). Przedmioty 

wewnątrz pojemnika są chronione przed kurzem, zanieczyszczeniami, kradzieżą czy uszkodzeniami mechanicznymi dzięki bardzo szczelnym 
zabezpieczeniu pokrywy. Wymiary idealne do składowania pojemników na palety (zgodny z normami europejskimi). Pojemnik 

można zaplombować dla bezpieczeństwa zawartości.

nr artykułu: AT432604 nr artykułu: AT432604

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

nr artykułu wymiary wewnętrzne wymiary zewnętrzne pojemność

AT432204 338 x 254 x 197 mm 400 x 300 x 222 mm 18 litrów

AT432604 334 x 254 x 239 mm 400 x 300 x 264 mm 22 litrów

AT433104 329 x 250 x 282 mm 400 x 300 x 306 mm 25 litrów

AT642604 530 x 353 x 240 mm 600 x 400 x 264 mm 48 litrów

AT643104 514 x 350 x 281 mm 600 x 400 x 306 mm 54 litrów

AT643604 508 x 346 x 340 mm 600 x 400 x 365 mm 65 litrów

AT644004 521 x 343 x 375 mm 600 x 400 x 400 mm 70 litrów

178 I
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KONTENER NA ODPADY NIEBEZPIECZNE (CIEKŁE) TYPU ASF 1000 LITRÓW

Kontener na odpady niebezpieczne (typu ASF - 1000 litrów) wykonany zgodnie z DIN 17100, DIN 1623. Kontener spełnia wymogi 
międzynarodowej konwencji przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych: ADR, RID, IMDG.

SZCZEGÓŁY:
- wymiar: 1200 x 1000 x 1400 mm,
- konstrukcja: stalowa i ocynkowana,
- waga: 230 kg,
- wykonany zgodnie z: DIN 17100 / DIN 1623.

nr artykułu: AG-E-1000

Metalowy pojemnik na akumulatory o pojemnośći 600 litrów, wykonany jest z wy-
sokiej jakości metalu i profili stalowych. Pojemnik posiada szczelną pokrywę z uszczelką 
olejoodporną zamykaną czterema ryglowymi zamknięciami oraz wspornikami, dzięki czemu 
transport pełnego pojemnika nie stanowi zagrożenia dla środowiska i  życia ludzkiego. Me-
talowy pojemnik na zużyte akumulatory posiada wszystkie niezbędne atesty oraz 
certyfikaty wymagane przez prawo polskie i UE.

nr artykułu: AL-N004

SZCZEGÓŁY:
- pojemność: 600 litrów,
- wymiary: 1053 x 1000 x 1200 mm,
- waga: 196 kg,
- nośność: 1080 kg.
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KONTENERY NA ŚWIETLÓWKI

Metalowy box do przechowywania i transportu zużytych świetlówek. Na życzenie możemy wykonać w opcji ocynkowanej lub z otwie

ranymi drzwiami z kłódką. W wersji standardowej występuje z uchylanym górnym wiekiem. Box w całości wykonany ze spawanej stali 3 mm i 

pomalowany w wybranym kolorze palety RAL.

KONTENER NA ODPADY Z OTWIERANYM DNEM 1 m2

nr artykułu wymiary dodatki

KR4 1250 x 700 mm -

KR4-K 1250 x 700 nm kran spustowy oraz krata i

nr artykułu: KR-141

Solidna konstrukcja ze stali z gładkimi ściankami 
wewnętrznymi. Dno klapowe zamyka się samoczynnie 
po postawieniu pojemnika na podłożu lub na krawędzi 

kontenera. Sprężyny amortyzują uderzenia dna klapowe

go podczas opróżniania pojemnika. Surowce wtórne, 
jak złom, szkło, drewno i makulatura mogą być 

dzięki nim wygodnie zbierane, transportowane i 
przesypywane. Bezpośrednia droga ze składowiska 
do miejsca zbiórki. Łatwe i racjonalne opróżnianie do 

dużych kontenerów, na pojazdy lub przyczepy - przy 

pomocy stertownika lub dźwigu. Obsługa z miejsca 
operatora cięgnem linowym. Ustawianie w stos do 2 

sztuk. Seryjnie z 4 zaczepami do dźwigu. Zabezpieczenie 

przed przypadkowym zsunięciem się i przechyleniem.

SZCZEGÓŁY:

- wymiary: 1160 x 1200 x 1000 mm,
- pojemność: 1 m3,
- nośność: 1500 kg,

- wysokość podjazdu: 100 mm,

- materiał: blacha stalowa,
- waga: 160 kg.

1801
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Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy 
wózka widłowego. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. Dodatki: pokrywa dwuczę-
ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe 
kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. 
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KONTENER NA ODPADY TYP BKM

KONTENER NA ODPADY TYP KW

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

BKM30 1140 x 820 x 815 mm 1500 kg 125 kg 300 litrów

BKM50 1540 x 820 x 1045 mm 2500 kg 164 kg 500 litrów

BKM75 1760 x 820 x 1270 mm 3000 kg 224 kg 750 litrów

BKM100 1760 x 1060 x 1270 mm 3000 kg 248 kg 1000 litrów

BKM150 1760 x 1560 x 1270 mm 3000 kg 365 kg 1500 litrów

BKM200 1810 x 1560 x 1470 mm 3000 kg 387 kg 2000 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy Mechanizm opróżniania zwalniamy za pomocą stalowej linki z siedzenia kierowcy 
Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-Dodatki: pokrywa dwuczę-

ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe ściowa galwanizowana. Zestaw kółek z dwoma ruchomymi i dwoma umocowanymi na stałe 
kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. kółkami z poliamidu, średnica 180 mm. Jedno kółko z hamulcem. Odporny na wodę i oleje. 

pojemnośćpojemnośćpojemnośćpojemność

300 litrów300 litrów300 litrów

500 litrów

750 litrów750 litrów

1000 litrów

1500 litrów

2000 litrów

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

KW250 1120 x 820 x 990 mm 300 kg 69 kg 250 litrów

KW400 1330 x 900 x 1090 mm 300 kg 84 kg 400 litrów

KW600 1400 x 1070 x 1220 mm 300 kg 128 kg 600 litrów

KW1000 1430 x 1340 x 1285 mm 300 kg 156 kg 1000 litrów

Opróżnianie  w  poziomie.  Odporny  na  
wodę  i  oleje.  Dodatki:  zamykane  kieszenie  
wózkowe,  pokrywa  galwanizowana,  dwuczę-
ściowa, sito, żuraw.

DOSTĘPNE KOLORY:
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KONTENER NA ODPADY TYP BK

pojemność

300 litrów

700 litrów

900 litrów

nr artykułu

BK30

BK70

BK90

BK120

BK150

BK180

wymiary

1150 x 850 x 945 mm

1430 x 1050 x 1070 mm

1430 x 1250 x 1070 mm

1430 x 1650 x 1070 mm

1430 x 1950 x 1070 mm

1430 x 2250 x 1070 mm

obciążenie waga

750 kg i 163 kg

1000 kg s 232 kg

1500 kg i 253 kg

2000 kg i 279 kg

2000 kg I 322 kg

2000 kg I 347 kg

1200 litrów

1500 litrów

1800 litrów

Oryginalny z „mechanizmem rolek". 
Automatyczne opróżnianie sterowane 

z siedzenia kierowcy. Dodatki: zestaw kó

łek z dwoma ruchomymi i dwoma stałymi, 
z czego jedno z hamulcem. Galwanizowana 

dwuczęściowa pokrywa. Odporny na wodę 
i oleje.

DOSTĘPNE KOLORY: ■

KONTENER NA ODPADY TYP SBS

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

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

SBS500 600 x 1200 x 850 mm 500 kg 124 kg 500 litrów

SBS1000 1200 x 1200 x 850 mm 1000 kg 180 kg 1000 litrów

SBS2000 2400 x 1200 x 850 mm 2250 kg 273 kg 2000 litrów

SBSTR500 600 x 1200 x 314 mm - 33 kg -

SBSTR1000 1200 x 1200 x 314 mm - 40 kg -

SBSTR2000 2400 x 1200 x 314 mm - 54 kg -

DOSTĘPNE KOLORY: ■

infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net I 183
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Kontenery  EXPO  zamykają  się  automatycznie  po  opróżnieniu.  Kółka  dostępne  jako  
dodatek. Łańcuch bezpieczeństwa w standardzie. 
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KONTENER NA ODPADY TYP EXPO

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

EXPO300 1260 x 770 x 835 mm 750 kg 120 kg 300 litrów

EXPO600 1260 x 1070 x 835 mm 1000 kg 140 kg 600 litrów

EXPO900 1260 x 1570 x 835 mm 1000 kg 173 kg 900 litrów

EXPO1200 1720 x 1070 x 1103 mm 1500 kg 205 kg 1200 litrów

EXPO1700 1720 x 1570 x 1103 mm 1500 kg 250 kg 1700 litrów

EXPO2100 1720 x 1870 x 1103 mm 1500 kg 280 kg 2100 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

Kółka  dostępne  jako  Kółka  dostępne  jako  

1200 litrów

1700 litrów

2100 litrów
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KONTENER NA ODPADY TYP FB

KONTENER NA ODPADY TYP BKB

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

Z otwieranym dnem i zamknięciem automatycznym.

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

FB500 800 x 1200 x 860 mm 1000 kg 125 kg 500 litrów

FB750 800 x 1200 x 1160 mm 1000 kg 144 kg 750 litrów

FB1000 1000 x 1200 x 1160 mm 1250 kg 158 kg 1000 litrów

FB1500 1000 x 1800 x 1160 mm 1500 kg 202 kg 1500 litrów

FB2000 1000 x 1800 x 1460 mm 1500 kg 232 kg 2000 litrów

nr artykułu wymiary obciążenie waga pojemność

BKB500 1200 x 1040 x 721 mm 1000 kg 126 kg 500 litrów

BKB700 1200 x 1040 x 971 mm 1500 kg 145 kg 700 litrów

BKB1000 1200 x 1040 x 1271 mm 2000 kg 169 kg 1000 litrów

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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BEZPIECZNA POPIELNICA ZEWNĘTRZNA ELITE CEASE-FIRE

BEZPIECZNA POPIELNICA ZEWNĘTRZNA SMOKERS CEASE-FIRE

Popielnica  wykonana z  wysokiej  jakości  polietylenu.  Zaprojektowana do  bezpiecznego gromadzenia  niedopałków.  Wewnątrz  
pojemnik ze stali nierdzewnej. Pojemnik ogniotrwały, przetestowany i zatwierdzony przez FM GLOBAL. Zamontowana siatka ze stali nie-
rdzewnej do gaszenia papierosów w szyjce popielnicy zapewnia większą higienę i czysty wygląd. Zwężona szyjka popielnicy zapobiega wrzucaniu 
niepożądanych śmieci i odpadów. Wyposażenie opcjonalne: worki z aluminium.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: ø 305 x 965 mm,
- pojemność: 15 litrów,
- waga: 5 kg.

Żadnych więcej  niedopałków i  brzydkich  plam z  rdzy.  Nigdy  więcej  uciążliwego czyszczenia  lub  ryzyka  pożaru!  Technologia  
ograniczająca nadmiar tlenu w pojemniku powoduje,  że papierosy gasną samoistnie,  niedopałki  są zabezpieczone,  a  ryzyko 
pożaru zminimalizowane. Specjalne otwarcie uniemożliwia wypłynięcie substancji na zewnątrz. Odkręć pokrywę, gdy chcesz opróżnić duże 
galwanizowane wiadro. Wykonany z bezpiecznego, stabilnego polietylenu, wysoka szyjka popielnicy doskonale odprowadza ciepło. Po-
pielnica łatwa do oczyszczenia, nie rdzewieje, nie blaknie, nie łuszczy się, nie pęka. Wygrawerowa- ny  opis,  jak  opróżniać  pojemnik,  
dno 419 mm, możliwość  zabezpieczenia  przed kradzieżą.  Wyposażenie  opcjonalne:  worki  z  aluminium.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: ø 420 x 980 mm,
- pojemność: 15 litrów.

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

nr artykułu: 268503

nr artykułu: 268503

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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KANISTER Z DWOMA OSOBNYMI ZBIORNIKAMI

SZCZEGÓŁY:

- wymiar: 340 x 160 x 310 mm,

- materiał: HD-PE.

KANISTER MILITARNY DO PALIWA (KOD UN)

SZCZEGÓŁY:

- dopuszczenia: kod UN,

- średnica: 29 mm.

Kanister z dwoma osobnymi zbiornikami, z systemem napełniania 
paliwa i oleju do pił łańcuchowych. Kanister wyposażony w lejek i korki. 

System napełniania paliwa oraz oleju do pił łańcuchowych uniemożliwia 

przepełnienie zbiornika, odcina on dopływ w momencie wypełnienia 

zbiornika. Pojemność zbiornika na mieszankę paliwową to 6 litrów, a 

zbiornika na olej łańcuchowy 2 litry.

KANISTRY Z TWORZYWA 5-60 LITRÓW

nr artykułu wymiary pojemność

AL-KA05 264 x 255 x 132 mm 5 litrów

AL-KA20 350 x 475 x 175 mm 20 litrów

nr artykułu pojemność waga kod UN

4004 5 litrów 230 g UN Y

4006 10 litrów 400 g UN Y

4006-2 20 litrów 800 g UN Y

4009 30 litrów 1050 g UN Y

4009-2 60 litrów 2080 g UN Y
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  BECZKI PRAKTYCZNE NA ODPADY NIEBEZPIECZNE I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

nr artykułu: K
D
F30

nr artykułu pojemność wymiar beczka

KDF30 30 litrów 320 x 530 mm z rączką

KDF60 60 litrów 400 x 610 mm z rączką

KDF120 120 litrów 492 x 800 mm bez rączki

KDF220 220 litrów 590 x 975 mm bez rączki

nr artykułu pojemność wymiar kod UN

SF-60 120 litrów 493 x 745 mm -

SF-220 220 litrów 581 x 935 mm -

nr artykułu: K
D
F120

nr artykułu: SF-220

nr artykułu: SF-60

OPRYSKIWACZ 500 ML

nr artykułu: AA-500

SZCZEGÓŁY:
- pojemność: 500 ml,
- waga: 40 g,
- średnica wlewu: 27,5 mm,
- wymiar: 64 x 228 mm.

Bezpieczne  spryskiwacze  to  
bardzo  przydatny  przedmiot  
przy niektórych rodzajach kon-
fekcjonowanych substancji.

www.ikapol.net

OPRYSKIWACZ 500 ML

nr artykułu: AA-500

- średnica wlewu: 27,5 mm,

Bezpieczne  spryskiwacze  to  
bardzo  przydatny  przedmiot  
przy niektórych rodzajach kon-
fekcjonowanych substancji.
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WÓZKI DO TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Wózek do transportowania i przechowywania różnych materiałów np.: makulatury, substancji sypkich, odpadów itp. Pojemnik 
odporny na promieniowanie UV, wilgoć, warunki atmosferyczne oraz mnóstwo substancji chemicznych, gdyż jest wyprodu-
kowany z wysokiej jakości polietylenu. Nie posiada żadnych złączeń, dlatego jest w 100% szczelny. Wyposażony jest w dwa wytrzymałe 
koła z przodu, dwa skrętne zestawy kołowe i hamulec, co umożliwia łatwe manewrowanie oraz zabezpieczenie go przed niechcianym ruchem.

nr artykułu: SSM00750BU/SKIP02 nr artykułu: SSM00750BU/SKIP01 nr artykułu: SSM00750BU/SKIP03

nr artykułu pojemność wymiar obciążenie

SSM00750BU/SKIP02 750 litrów 1,80 x 0,94 x 0,89 m 300 kg

SSM00750BU/SKIP01 750 litrów 1,63 x 0,94 x 0,92 m 300 kg

SSM00750BU/SKIP03 750 litrów 1,80 x 0,94 x 0,92 m 300 kg

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Idealne rozwiązanie ułatwiające magazynowanie i dystrybucję płynu do spryskiwaczy z jednoczesną kontrolą wydawanej sub-
stancji.  Pojemniki  odporne na zmienne warunki  atmosferyczne.  Sprawdzony i  użytkowy układ dystrybucyjny.  Niezawodna i  
prosta konstrukcja pojemników. Zbiornik nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych. Gwarancja na szczelność urządzenia wynosi 5 
lat, natomiast na wyposażenie 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE
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ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

nr artykułu pojemność wymiary

OBLB1300* 1300 litrów 1200 x 1400 mm

OBLB2500* 2500 litrów 1650 x 1500 mm

OBLB3500* 3500 litrów 1900 x 1800 mm

OBLB5000* 5000 litrów 2010 x 2300 mm

CZUJNIK POZIOMU POMPA ZATAPIALNA PRZEPŁYWOMIERZ

str. 200

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zbiorniki cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. 
Dwupłaszczowa  konstrukcja  zbiornika  zapewnia  zabezpieczenie  przed  wyciekiem magazynowanych  substancji  chemicznych.  Ze  względu  na  
liczne zabezpieczenia zbiorniki mogą być lokalizowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- dwupłaszczowa konstrukcja, zbiornik zewnętrzny o objętości 110% zbiornika wewnętrznego,
- właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możliwością zamknięcia,
- właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym 16” dostępny tylko po demontażu zbiornika (tylko w zbiornikach 3500, 5000, 9000 litrów),
- właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym,
- króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (wlew),
- króciec gwintowany zewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. układu poboru),
- króciec gwintowany wewnętrznie 1,5” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. czujnika poziomu),
- króciec gwintowany wewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze z zainstalowanym odpowietrznikiem.

nr artykułu pojemność wymiary

BCH00200OR 200 litrów 760 x 760 x 1250 mm

BCH00600OR 600 litrów 1440 x 850 x 1250 mm

BCH01000OR 1000 litrów 2220 x 760 x 1500 mm

BCH01200OR 1200 litrów 1900 x 1240 x 1370 mm

BCH02500OR 2500 litrów 24600 x 1460 x 1550 mm

BCH03500OR 3500 litrów 2200 x 2200 x 1930 mm

BCH05000OR 5000 litrów 2230 x 2230 x 2340 mm

BCH09000OR 9000 litrów 2450 x 2450 x 2950 mm

substancja stężenie

alkohol metylowy 100%

kwas azotowy 40%

kwas fosforowy 85%

węglan sodu nasycony

chlorek sodu nasycony

wodorotlenek sodu 50%

kwas stearynowy 100%

kwas siarkowy 70%

mocznik AdBlue

kwas octowy 80%

amoniak 100%

siarczan glinu i amonu 100%

chlorek amonu nasycony

wodorotlenek amonu 28%

bromek baru  

chlorek i siarczan wapnia  

azotan wapnia 50%

kwas chromowy 50%

alkohol etylowy 100%

glikol etylenowy 100%

chlorek żelaza (III) nasycony

siarczan żelaza nasycony

chlorek żelaza (II) nasycony

siarczan (IV) żelaza (II) nasycony

kwas mrówkowy 100%

kwas solny 35%

wodór 100%

nadtlenek wodoru 90%

alkohol izopropylowy 100%

nr artykułu: BCH01200OR

Informacje, które należy dostarczyć przy 
zamawianiu produktu:

- kartą charakterystyki substancji (MSDS)
-  temperaturę,  stężenie  oraz  ciężar  właściwy  
substancji (gęstość, kg/m3)
-  miejsce  posadowienia  zbiornika  (wewnątrz  
lub na zewnątrz budynku)
- szybkość napełniania i opróżniania,
-  informacje  dotyczące  obecnie  stosowanych  
opakowań/zbiorników  służących  do  przecho-
wywania substancji chemicznych.
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Dwupłaszczowa konstrukcja (zbiornik w zbiorniku) zbiornika na olej przepracowany wykonana jest z wysokiej jakości poliety-
lenu, co doskonale zabezpiecza zbiornik przed uderzeniami mechanicznymi. Instalacja bardzo prosta - nie wymaga on podbudowy, 
obudowy, wanien wychwytowych oraz innych specjalnych urządzeń. Gwarancja na szczelność zbiornika: 10 lat.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY
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ZBIORNIKI NA OLEJ PRZEPRACOWANY

nr artykułu pojemność wymiary

BWO00200DG 200 litrów 760 x 760 x 1250 mm

BWO00600DG 600 litrów 1440 x 850 x 1300 mm

BWO001000DG 1000 litrów 2220 x 760 x 1550 mm

BWO01300DG 1200 litrów 1900 x 1240 x 1450 mm

BWO02500DG 2500 litrów 2460 x 1460 x 1600 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- dwupłaszczowy zbiornik wykonany z polietylenu stabilizowanego UV,
- zamykany wlew z metalowym sitkiem,
- króciec 1,5” - gwintowany wewnętrznie,
- rura poboru oleju z przyłączem 2” typu Camlock (do bezpośredniego połączenia z cysterną),
- króciec 2” gwintowany wewnętrznie z zainstalowanym odpowietrznikiem,
- sygnalizator przecieku

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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MOBILNE URZĄDZENIE DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI ADBLUE

Specjalna konstrukcja zbiornika ułatwiająca zamocowanie go za pomocą pasów do samochodu. Zintegrowana przegroda ogra-
niczająca falowanie transportowanej cieczy. Zamykana pokrywa chroniąca wyposażenie oraz zawartość zbiornika przed dostępem osób 
niepowołanych. Automatyczny nalewak chroni przed przelaniem zbiornika w pojeździe podczas tankowania.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- półprzezroczysty zbiornik z PE ze zintegrowaną przegrodą,
- zamykana na klucz pokrywa,
- sprężyny gazowe ułatwiające podnoszenie pokrywy*,
- przewód ssący z filtrem siatkowym gwarantującym czystość tankowanej cieczy,
- samozasysająca pompa na prąd stały 12 V DC,
- elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 4 m, wyposażony w automatyczny nalewak,
- automatyczny zawór odpowietrzający,
- gwintowany króciec wlewowy.

nr artykułu pojemność wymiary

OTM00200WH** 200 litrów 1180 x 860 x 500 mm

OTM00430WH** 430 litrów 1180 x 860 x 910 mm

OTM00900WH** 900 litrów 1410 x 1050 x 1210 mm

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Zbiorniki do magazynowania i dystrybucji AdBlue to idealne rozwiązanie dla firm logistycznych, spedycyjnych, budowlanych 
i osób prywatnych posiadających pojazdy z systemem SCR np. samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, maszyny budowlane. 
Dwupłaszczowa  konstrukcja  zbiornika,  system wykrywania  przecieków,  wskaźnik  napełniania  oraz  zabezpieczenia  przed  przepełnieniem za-
pobiega wydostawania się magazynowanej substancji na zewnątrz. Obudowa dystrybutora jest zamykana na klucz. Długoletnią eksploatację 
zbiornika zapewnia wykonanie pojemnika z najwyższej jakości polietylenu. Zbiornik można łatwo transportować przy pomocy wózka widłowego. 
Gwarancja na szczelność urządzenia to 10 lat, a na wyposażenie 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją 
producenta. Zbiornik można podnosić po jego całkowitym opróżnieniu. Posiada certyfikat zgodności DIBT i został wyprodukowa-
ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA ADBLUE

infolinia: (68) 362 62 70

09

ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI ADBLUE

nr artykułu pojemność wymiar

BBMB2500* 2500 litrów 2460 x 1460 x 1860 mm

BBMB4000* 4000 litrów 3900 x 1150 x 2340 mm

BBMB5000* 5000 litrów 2850 x 2250 x 2350 mm

BBMB9000* 9000 litrów 3280 x 2450 x 2950 mm

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU:
1. Czujnik przecieku - TMS
2. Pompa zatapialna
3. Izolacja zbiornika wewnętrznego
4. Sygnalizator przepełnienia TMS (sonda niewidoczna na rysunku)
5. Ogrzewanie w płaszczu zbiornika
6. Wentylacja zbiornika
7. Zbiornik dwupłaszczowy
8. Obudowa dystrybutora
9. Nalewak automatyczny Piusi
10. Uchwyt nalewaka z przełącznikiem pompy
11. Przewód dystrybucyjny EPDM, 6 m
12. System Monitorowania Zbiornika - Standard TMS
13. Linia napełniająca 2” z suchozłączem
14. Ogrzewanie w obudowie dystrybutora

ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.ny zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001 : 2008.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU:

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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Estetyczna, zwarta konstrukcja umożliwia ustawienie zbiornika na niewielkiej przestrzeni. Bogate wyposażenie standardowe 
ułatwia  obsługę  i  eksploatację  urządzenia  nawet  w trudnych  warunkach  atmosferycznych.  Konstrukcja  zbiornika  zapewnia  
odporność na uszkodzenia mechaniczne - polietylenowy zbiornik umieszczony we wzmocnionym kontenerze. Podnoszony dach 
ułatwia przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych. Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dostępem osób niepowołanych. 
Produkt posiada ramę podłogową, która ułatwia jego transport wózkiem widłowym. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie 
systemu wykrywania przecieku, wskaźnika napełnienia oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowa-
nej substancji na zewnątrz. Linia napełniająca ze suchozłączem znajduje się na poziomie roboczym, co znacznie ułatwia napełnianie urządzenia. 
Dobra  izolacja  termiczna  oraz  system grzewczo-wentylacyjny  umożliwiają  przechowywanie  AdBlue® w odpowiednim zakresie  temperatur.  
Istnieje możliwość zamontowania oddzielnego układu dystrybucyjnego.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA ADBLUE
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ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI ADBLUE

nr artykułu pojemność użytkowa wymiar

SLB01333/* 1290 litrów 2400 x 1200 x 2020 mm

SLB02500/* 2330 litrów 2400 x 1530 x 2350 mm

SLB02666/* 2480 litrów 2400 x 1200 x 3020 mm

SLB03999/* 3670 litrów 2400 x 1200 x 4030 mm

SLB05332/* 4860 litrów 2400 x 1200 x 5030 mm

SLB05000/* 4460 litrów 2400 x 1530 x 3720 mm

SLB07500/* 6590 litrów 2400 x 1530 x 5070 mm

SLB10000/* 8720 litrów 2400 x 1530 x 6420 mm

SLB15000/* 12980 litrów 2400 x 1530 x 9260 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- panel sterujący - kontroluje funkcjonowanie układu dystrybucyjnego, wyposażonego w: czujnik poziomu, przecieku, ogrzewanie,
  zabezpieczenie przed suchobiegiem, alarm maksymalnego poziomu itp.,
- zespół dystrybutora o wydajności max. 30 l/min, jest dostępny w opcji: legalizowanej (MID), z podświetlanym wyświetlaczem LCD pokazującym
  aktualną oraz całkowitą ilość i wartość zatankowanego AdBlue®, z możliwością połączenia dystrybutora z systemem kasowo-rozliczeniowym 
  (tylko dla wersji legalizowanej); nielegalizowanej - pokazującej bieżącą ilość przetankowanego AdBlue,
- pompa zasilana napięciem 230 V AC,
- przewód dystrybucyjny o długości 6 m ze zwijadłem,
- wskaźnik aktualnego poziomu,
- automatyczny nalewak,
- czujnik przecieku,
- zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
- sygnalizacja maksymalnego poziomu,
- 2” linia napełniająca z suchozłączem,
- automatyczny system ogrzewania i wentylacji zapewniający utrzymanie temperatury cieczy w wymaganym zakresie.

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Mobilne zbiorniki TruckMaster to jedne z najbardziej profesjonalnych, niezawodnych i solidnych przenośnych urządzeń przezna-
czonych do transportu, przechowywania i dystrybucji oleju napędowego. Urządzenia idealnie sprawdzają się w przemyśle rolniczym, 
budowlanym czy leśnym. Wyrób dostępny jest w czterech pojemnościach od 200 do 90 litrów. Specjalna konstrukcja zbiornika oraz wykorzysty-
wany do produkcji wysokiej jakości polietylen powoduje, że zbiorniki wykazują dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki 
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY
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MOBILNE ZBIORNIKI DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu nazwa pojemność wymiar

00700** TM 200 200 litrów 600 x 800 x 620 mm

00700** TM 300 300 litrów 600 x 800 x 890 mm

OTM00200DG* TM 200 200 litrów 1180 x 860 x 500 mm

OTM00430DG* TM 430 430 litrów 1180 x 860 x 910 mm

OTM00900DG* TM 900 900 litrów 1410 x 1050 x 1210 mm

WYMOGI ADR:
Urządzenia o pojemności 430 i 900 litrów są zgodne z wymogami 
Umowy  Europejskiej  (ADR),  dotyczącej  międzynarodowego  prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zbiorniki o pojemno-
ści  poniżej  300  litrów  mogą  być  wykorzystywane  do  transportu  
oleju  napędowego  na  podstawie  umowy  ADR  punkt  1.1.3.1  c.  
Zbiorniki  są  objęte  gwarancją  na  szczelność  i  gwarancją  na  wy-
posażenie.

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR nr artykułu: BCH01200OR

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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nazwa TM 200 TM 300 TM 200 TM 430 TM 900

pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku - - - STANDARD STANDARD

przewód ssawny 1” z filtrem siatkowym STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

zawór odcinający na przewodzie ssącym - - - STANDARD STANDARD

pompa 12 v dc o wydajności maks. 50 l/min STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

6-metrowy kabel zasilający z zaciskami STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

przewód dystrybucyjny o długości 4 m STANDARD STANDARD STANDARD

przewód dystrybucyjny o długości 3,7 m STANDARD STANDARD - - -

nalewak automatyczny STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się cieczy podczas transportu STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

pokrywa zamykana na klucz STANDARD STANDARD STANDARD

pokrywa z możliwością dodatkowego zabezpieczania (kłódka) STANDARD STANDARD - - -

pokrywa z siłownikami pneumatycznymi - - - - STANDARD

4 metalowe szekle do bezpiecznego podnoszenia. - - - STANDARD STANDARD

lampa akumulatorowa led - - PLUS STANDARD STANDARD

pompa 24 v dc o wydajności maks. 50 l/min - - PLUS PLUS PLUS

pompa 12/24 v dc o wydajności maks. 70/35 l/min PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

pompy 12 v lub 24 v dc o wydajności maks. 85 l/min - - PLUS PLUS PLUS

pompa 230 v ac o wydajności maks. 56 l/min - - PLUS PLUS PLUS

przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy - - - PLUS PLUS

KOD PRODUKTU* 00700** 00700** OTM00200DG/* OTM00430DG/* OTM00900DG/*

STANDARD - wyposażenie standardowe.   //   PLUS - wyposażenie opcjonalne.
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Dwupłaszczowe zbiorniki FuelMaster to bezpieczne i wygodne rozwiązanie w zakresie przechowywania i dystrybucji oleju na-
pędowego. Produkt został zaprojektowany i wykonany tak aby był trwały, niezawodny i nie wymagał zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych 
w  trakcie  eksploatacji.  Urządzenia  FuelMaster  są  standardowo  wyposażone  w  system  zdalnego  monitorowania  poziomu  oleju  Watchman  
Anywhere. 
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infolinia: (68) 362 62 70

09

ZBIORNIKI DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu pojemność wymiary

BFM01200GY* 1200 litrów 1900 x 1240 x 1790 mm

BFM02500GY* 2500 litrów 2460 x 1460 x 1850 mm

BFM04000GY* 4000 litrów 3900 x 1150 x 2340 mm

BFM05000GY* 5000 litrów 2850 x 2230 x 2340 mm

BFM09000GY* 9000 litrów 3280 x 2450 x 2450 mm

ZBIORNIK WYPOSAŻONY W:
- dwupłaszczowy zbiornik,
- duża obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000,
- pompa Piusi Panther 72 (230 V, max. 79 l/min),
- przepływomierz cyfrowy Piusi K600 B/3 (z dużym
  dwufunkcyjnym wyświetlaczem),
- 6 m x 3/4” wąż dystrybucyjny,
- nalewak automatyczny PIUSI A60,
- uchwyt nalewaka,
- bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku Watchman 
  Sonic & UniWatchmanRX ze wskazaniem w litrach,
- filtr oleju napędowego w przezroczystej obudowie z zaślepką,
- oświetlenie obudowy dystrybutora,
- 4” otwór rewizyjny służący do inspekcji i opcjonalnego
  napełniania zbiornika,
- 2” przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie 
  dystrybutora,
- mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem,
- czujnik maksymalnego poziomu, który można podłączyć
  do samochodu cysterny.

Anywhere. Anywhere. Anywhere. Anywhere. Anywhere. 

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

nr artykułu: BCH01200OR

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Produkt całkowicie spełnia wszelkie potrzeby związane z magazynowaniem i wewnętrzną dystrybucją oleju napędowego. Zbiorni-
ki na olej napędowy to doskonałe rozwiązanie dla firm i osób prywatnych, posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, np. samochody, 
maszyny budowlane, traktory itp. Produkt dostępny jest w pojemnościach od 1200 do 9000 litrów. Zbiorniki na olej napędowy wypro-
dukowane są z wysokiej jakości polietylenu gwarantującego wysoką odporność na korozję, promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne. Dwupłaszczowa konstrukcja urządzenia zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz zapachu paliwa. Możliwość zdal-
nej kontroli poziomu przechowywanego oleju. Liczne certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość i niezawodność produktu, urządzenie 
posiada zatwierdzenie typu UDT. 10 - letnia gwarancja na szczelność zbiorników, a na wyposażenie - 2 lata.
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Wózek do oleju napędowego przeznaczony do użytku w zakresie przewidzianym przez przepisy ADR w odniesieniu do samo-
dzielnego tankowania pojazdów i maszyn użytkowanych pomocniczo w ramach działalności gospodarczej. Wózek posiada: korek 
do napełniania z zaworem odpowietrzającym; złącze wyjściowe z zaworem odcinającym; zintegrowany uchwyt pistoletu.

POJEMNIKI / ZBIORNIKI / WÓZKI
WÓZKI NA OLEJ NAPĘDOWY / PALIWO
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WÓZEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO

nr artykułu pojemność wymiar pompa akumulator pistolet waga

10505 60 litrów 900 x 520 x 370 mm ręczna - ręczny 15 kg

10506 60 litrów 900 x 520 x 370 mm elektryczna CENTRI SP30 - automatyczny 15 kg

10609 60 litrów 900 x 520 x 370 mm elektryczna CENTRI SP30 akumulator LiFePO4 automatyczny 15 kg

10160 60 litrów 1000 x 590 x 430 mm ręczna - ręczny 22 kg

10610 100 litrów 1000 x 590 x 430 mm elektryczna CENTRI SP30 - automatyczny 22 kg

10611 100 litrów 1000 x 590 x 430 mm elektryczna CENTRI SP30 akumulator LiFePO4 automatyczny 22 kg

nr artykułu: B
CH

01200O
R

nr artykułu: B
CH

01200O
R

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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WÓZEK NA PALIWO

Wózek na paliwo dopuszczony przez UN do transportu paliwa. Pojemnik z tworzywa HD-PE o pojemności 53 litry z kółkami i 
uchwytem ułatwiającym manewrowanie. Pompka podająca paliwo o wydajności 7,5 litra/min z wężem o długości 3 m i zacze-
pem blokującym dźwignię. Pojemnik posiada przegrodę wewnętrzną. Węże wyposażone w przewód odpowietrzający. Dwa zawory odcinają-
ce ułatwiające odłączenie węża podającego paliwo. Wnęka na korpusie ułatwiająca mocowanie pojemnika na czas transportu za pomocą pasa 
z napinaczem zapadkowym.

SZCZEGÓŁY:
- wymiary: 870 x 420 x 330 mm,
- waga: 9 kg.

MYJKA DO BUTÓW

To wygodny sposób czyszczenia zabrudzonego 
obuwia  gumowego.  Zbudowana  z  polietylenu,  3  
szczotek stałych i jednej ręcznej. Rury przewodzące 
wodę ze stali nierdzewnej. Uchwyty zintegrowane ze 
stacją.

z napinaczem zapadkowym.

nr artykułu: 10101

nr artykułu: 10047

nr artykułu szczotki wymiar waga

10101 3 x szczotki dolne 520 x 470 x 900 mm 15 kg

10101-1 1 x szczotka manualna 520 x 470 x 900 mm 15 kg

wagawagawagawaga

15 kg15 kg15 kg

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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ADAPTERY DO DOPASOWANIA RÓŻNYCH GWINTÓW BECZEK Z TWORZYWA, KRANÓW, KANISTRÓW ITP.

NR ARTYKUŁU: 411-900800
KOLOR: czerwony
OD: TRI-SURE (U)
DO: MAUSER (I)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozwiązanie do otworów 2”

Rozwiązanie do otworów 3/4”

CZEKAM NA TWÓJ TELEFON !

+48 (68) 362 62 70

SKONTAKTUJ SIĘ Z MARTĄ:  

marta.kozlowska@ikapol .net

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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KRANY ORAZ KURKI DO BECZEK - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

OSPRZĘT DO BECZEK
KRANY DO BECZEK

www.ikapol.net
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KRAN DO BECZKI DF102

Z mosiądzu do cieczy nie powodujących korozji; kran samo-

zamykający się,  gwint 3/4”,  uszczelnienie teflonem i  zinte-

growana ochrona przed płomieniami. 

NR ARTYKUŁU: DF102

KRAN ZATYKAJĄCY

gwint 3/4”, otwór 20 mm

NR ARTYKUŁU: 410-342000

KRAN DO BECZKI DF103

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

3/4”, uszczelnienie teflonem i zintegrowana ochrona przed 

płomieniami. Możliwość ustawienia pozycji wylewania.

NR ARTYKUŁU: DF103

KRAN DO BECZKI DF100A

Z mosiądzu, do precyzyjnego dozowania; kran samozamyka-

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

ochrona przed płomieniami.

NR ARTYKUŁU: DF100A

ODPOWIETRZNIK Z MOSIĄDZU  
DV105
Do wyrównania ciśnienia przy odpompowaniu itp.,

gwint 2”. Wentyl otwiera się przy 0,35 bar.

NR ARTYKUŁU: DV105

KRAN ZATYKAJĄCY BOCHNIA

DIN 40, Bochnia, otwór 20 mm.

NR ARTYKUŁU: 299-400600

KRAN DO BECZKI 1022

Z PE odpornego na chemikalia, gwint 3/4”

NR ARTYKUŁU: 1022

KRAN DO BECZKI DF104

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

się, gwint 2”.

NR ARTYKUŁU: DF104

KRAN DO BECZKI 1023

Z PE odpornego na chemikalia, gwint 2”.

NR ARTYKUŁU: 1023

KRAN DO BECZKI 1024

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

jących cieczy. Wybierz pompę do napełniania.

NR ARTYKUŁU: 1024

nr artykułu: 1024

  PRZEZNACZONY DO BECZEK METALOWYCH

KRAN DO BECZKI LEŻĄCEJ

gwint 2” - samozamykanie za pomocą przycisku. 

Materiał: aluminium. Kolor: szary.

NR ARTYKUŁU: H-BT2AV

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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OTWIERACZE / KLUCZE DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI BECZEK

KLUCZ OCZKOWY DO WYGODNEGO OTWIERANIA 

NAKRĘTEK IBC ZE STALI CYNKOWANEJ

(68) 362 62 70

DUŻA ILOŚĆ SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY !

NR ARTYKUŁU: 272018 | NÓŻ ZAPASOWY: 272012

nr artykułu nakrętka ■ ■
16659 DN 150 ■ ■

370797 DN 225
i t ■

i
i
i

I — — —
I I

KLUCZ DO BECZEK
KONSTRUKCJA Z BRĄZU I ALUMINIUM

KLUCZ DO BECZEK UNIVERSAL

I
I

Klucz zapobiegający iskrzeniu przy obsłudze metalo
wych beczek. Wygodny do wycięcia pokrywy beczki 
metalowej z krawędzią. Konstrukcja klucza z brązu oraz 

wysokiej jakości aluminium. Klucz regulujemy w zależności 
od twardości materiału i rodzaju krawędzi w beczce (regu

PASUJE DO WSZYSTKICH ZWYKŁYCH ZAMKÓW SZPUNTOWYCH

NR ARTYKUŁU: DW300

lowany do szerokości obrzeża).

NIEISKRZĄCY KLUCZ DO BECZEK

BEZPIECZNIEJSZA ALTERNATYWA

NR ARTYKUŁU: DW100

208 I infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

OSPRZĘT DO BECZEK
OTWIERACZE / KLUCZE DO BECZEK
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

H-DKB45

KLUCZ MOSIĘŻNY NIEISKRZĄCY

- klucz mosiężny
- wykonany z materiału nieiskrzącego
- otwiera praktycznie wszystkie zamknięcia beczkowe
- waga: 0,8 kg.

OTWIERACZ DO BECZEK “ŻURAW” 

- specjalnie zaprojektowany otwieracz do szuflad,
-  połączona jednostka,  która pasuje do wszystkich 2-calowych żurawi becz-
kowych i wszystkich,
- standardowych 2-calowych osłon beczkowych,
- materiał: stal platerowana,
- waga: 0,8 kg.

H-DK2

H-DKS45

KLUCZ STALOWY

- klucz stalowy,
- typ tego klucza otwiera praktycznie wszystkie zamknięcia beczkowe,
- materiał: stal,
- waga: 0,7 kg.

H-DW2

KLUCZ WIELOFUNKCYJNY Z BRĄZU

- klucz wielofunkcyjny ze stopu brązu,
- nieiskrzący,
- gwint 3/4 + 2,
- materiał: brąz.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

  POMPA RĘCZNA SYFONOWA Z PE Z WĘŻEM WYLOTOWYM

Pompy PE są praktycznie odporne na korozję i mogą być stosowane z dowolnym po-
jemnikiem. Bardzo wszechstronna pompa syfonowa, która pasuje do wielu rodzajów 
pojemników. Wykonany z LDPE i odpowiedni do szerokiej gamy płynów, w tym wody, 
benzyny, oleju napędowego, lekkich olejów, środków przeciw zamarzaniu, nafty, 
chemikaliów, rozpuszczalników, rozcieńczalników, środków odtłuszczających, środków 
czyszczących, kwasów, zasad. Materiał: LDPE. Waga: 0,36 g.

H-SP12AL

H-SP30AL

  POMPA RĘCZNA SYFONOWA Z PCV Z WĘŻEM WYLOTOWYM

Pompa ręczna, pompa syfonowa z trwałego PVC. Odpowiedni do różnych płynów, w 
tym wody, oleju napędowego, lekkich olejów, łagodnych, niekorozyjnych chemikaliów 
i środków odtłuszczających.

H-LPP4A

  POMPA Z PP

Lekka i łatwa w użyciu pompa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, zapewniającego doskonałą odporność chemiczną. Nadaje się do 
AdBlue, lekkich, średnich olejów, nafty, oleju napędowego, benzyny, węglowodorów, 
łagodnych chemikaliów, niektórych alkoholi. Waga: 1,0 kg.

H-PP9

  POMPA OBROTOWA Z PP

Pompa rotacyjna z PP do beczki o pojemności 200 l z handwrap i 2-cylind-
rową śrubą, odpowiednia ciecze na bazie ropy naftowej, chemikalia na bazie wody, 
rozpuszczalniki i biodiesel. Waga: 2,90 kg.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

POMPA TELESKOPOWA DO CIECZY PETROCHEMICZNYCH

- wyprodukowana z giętego aluminium,
- wentyle i pozostałe części z plastiku (PA),
- długość węża: 1,5 m.

5627-1

JW-215

POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z ALUMINIUM

- z ocynkowaną rurką i zestawem z trzema częściami,
- do olejów maszynowych, benzyny itp.,
- idealna do cieczy o małej gęstości, od SAE 30,
- pompowana ilość: ~ 1 litr / obrót.

5613-1

POMPA DŹWIGNIOWA

- wyprodukowana z polipropylenu,
- uniwersalne zastosowanie,
- do wszystkich rozmiarów beczek,
- pompowana ilość: ~ 0,25 litra / na naciśnięcie.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

H-5CAL

RĘCZNA POMPA DO BECZKI 20-25 L

Ręczna pompa ręczna do kanistra 20-25 litrów, która obsługuje różne płyny, 
w tym oleje, chemikalia i rozpuszczalniki. Odpowiedni dla średnich lekkich olejów, 
oleju napędowego, benzyny, silnych
chemikaliów, rozpuszczalników, niektórych alkoholi.

Lepkość: 200 cSt / SAE30 / 40. 
nr artykułu:
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POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ  RĘCZNĄ I LEJKIEM

- do olejów maszynowych, cieczy nie powodujących korozji itp.,
- pompowana ilość: ~ 0,27 litra / obrót.

JW-214/479

JW-216

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ RĘCZNĄ Z PLASTIKU

- z zestawem rurek z plastiku,
- do olejów, środków czyszczących, kwasów, nietrwałych chemikaliów,
- pompowana ilość: ~ 0,27 litra / obrót.

JW-214

  POMPA ROTACYJNA Z KORBKĄ Z ŻELAZA I Z RURKĄ STALOWĄ

- do olejów maszynowych, cieczy nie powodujących korozji itp.,
- pompowana ilość: ok. 0,27 litra / obrót (wyłącznie lejek art. nr JW-497).

304

  POMPA MEMBRANOWA DO MNIEJSZYCH ILOŚCI CIECZY

- wyprodukowana z odpornego na chemikalia polietylenu,
- adapter z gwintem 2”,
- pompa membranowa z PE. 
- pompowana ilość: ~ 0,2 litra / na  naciśnięcie.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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JW-218

JW-R490ST

JW-T490S

POMPA ROTACYJNA DO ALKOHOLU, ZASAD, KWASÓW, WĘGLOWODORÓW, ADBLUE

- rura ze stali nierdzewnej z trzech części,
- do pojemników 60, 110, 208 litrów,
- długość: 1016 mm,
- max lepkość: 2000 SSU,
- wydajność: 0,35 litrów/obrót.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

POMPA RĘCZNA - ZASTOSOWANIE: ALKOHOL, OLEJ NAPĘDOWY, KWASY, ZASADY

- nie nadaje się do octu, etylenu i etanolu
- materiał: teflon / PVDF.

POMPA RĘCZNA DO BARDZO SILNYCH KWASÓW, ZASAD ORAZ ADBLUE

- pompa do środków ochrony roślin, detergentów,
- wyprodukowana z giętego aluminium,
- wentyle i pozostałe części z plastiku (PA),
- długość węża: 1,5 m.

nr artykułu:

nr artykułu:

nr artykułu:
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                              ELEKTRYCZNA POMPA DO BECZEK - ZASTOSOWANIE: SILNE KWASY I ZASADY

ELEKTRYCZNA POMPA WIRNIKOWA NA WÓZKU CALPEDA AM 40-110B/A

ZESTAW ZAWIERA:

     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)

     przedłużacz przemysłowy 50 mb x 2

     wąż nalewczy / ssący 1,5’’

     pistolet PN -100 AL

     przepływomierz PN-LP-100

     wózek do wygodnego transportu

     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)     pompa CALPEDA AM 40-110 B/A (ma obudowę z żeliwa)

ZESTAW PRZYSTOSOWANY DO OLEJÓW NAFTOWYCH 
(PRZEPRACOWANYCH) O GĘSTOŚCI 0,78-0,93

WYDAJNOŚĆ: 30 LITRÓW / MIN.

nr artykułu: CAL AM-40

MEDIUM
DUŻA ODPORNOŚĆ
(użycie dozwolone)

Kwasy i zasady tak

Stężone kwasy i zasady nie

Płyny korozyjne tak

Środki ochrony roślin tak

Antyfryzy tak

Ad Blue tak

Benzyna tak

Nafta tak

Oleje napędowe i opałowe tak

Alkohole tak

Glikole tak

Rozpuszczalniki tak

Farby, lakiery nie

Detergenty tak

Chłodziwo tak

Oleje silnikowe i maszynowe tak

Woda tak

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

nr artykułu: IKA-P02

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

nr artykułu: IKA-P01

PISTOLET NALEWCZY

Pistolet do oleju napędowego, oleju 
opałowego i płynów nieagresywnych.

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

LICZNIK PRZEPŁYWU PN-LP-100

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

WYDAJNOŚĆ: 120 dm3/min

nr artykułu: IKA-P03 nr artykułu: IKA-P04
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

POMPY DO RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA WRAZ Z DODATKAMI

nr artykułu:

JW-P490

JW-495

nr artykułu:

POMPA TELESKOPOWA DO ALKOHOLI, BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO

- materiał: polipropylen oraz stal,
- pompuje: 4 litry / 10 uderzeń
- korpus: polipropylen,
- tłok: polietylen.

POMPA TELESKOPOWA DO OLEJÓW NAPĘDOWYCH, OPAŁOWYCH ORAZ NAFTY

- wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie,
- stosowana do olei przekładniowych, maszynowych oraz glikolu itp.,
- maksymalna temperatura cieczy 60 °C,
- maksymalna lepkość: 4000 SSU.

NIE NADAJE SIĘ  DO:  rozpuszczalników, zasad,  kwasów i  cieczy na bazie  
wody. 

POMPA TELESKOPOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Idealny  do  pompowania  rozpuszczalników,  substancji  żrących,  cieczy  
lotnych i agresywnych środków chemicznych, takich jak: estry, ketony, 
alkohole,  zasady,  kwasy,  węglowodory  oraz  ciecze  na  bazie  wody.  Nadaje  
się  również  do  pompowania  płynów  ropopochodnych  oraz  cieczy  o  śred-
niej lepkości, takich jak np.: oleje napędowe, smary, nafta, rozpuszczalniki, 
rozcieńczalniki,  benzyna,   płyny  przekładniowe,  oleje  maszynowe,  oleje  sil-
nikowe, itp.

NIE NADAJE SIĘ DO: octanu etylu, etanolu, kwasu octowego, kwasu siar-
kowego, kwasu solnego i acetonu.

JW-219

nr artykułu:
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                              POMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO CIECZY PALNYCH

Do przepompowywania z beczek materiałów łatwopalnych, rozpuszczalników itp. Pompy w wersji standardowej są dostarczane bez 
śrubunków. Specjalne warunki bezpieczeństwa podczas pompowania materiałów łatwopalnych można uzyskać odprowadzając 
ładunek elektrostatyczny za pomocą zestawu antyelektrostatycznego (nr artykułu: 5602-1) i śrubunku z niklowanego mosiądzu 
(nr artykułu: 5601-12).

nr artykułu produkt głębokość zanurzenia długość całkowita typ

5601-40 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 360 mm 480 mm z wylewką

5601-50 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 570 mm 69 0mm z wylewką

5601-80 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wylewką kolanową, bez śrubunka 910 mm 1030 mm z wylewką

5601-041 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 360mm 480mm z wężem

5601-051 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 570mm 690mm z wężem

5601-081 pompka tłokowa ze stali nierdzewnej z wężem wylewką, bez śrubunka 910mm 1030mm z wężem

nr artykułu produkt

5602-1 zestaw antyelektrostatyczny w walizce

5601-12 śrubunek mosiężny - R 2"

5601-13 śrubunek stalowy R 2" gazoszczelny z zaworem zwrotnym

nr artykułu: 5601-12 nr artykułu: 5601-13

nr artykułu: 5602-1

U
W

AG
A 

!

Przy  pompowaniu  łatwopalnych  płynów  
beczka i  pompa musi być uziemiona! Użyj 
do tego zestawu antystatycznego (nr arty-
kułu: 5602-1).

nr artykułu: 5601-041

nr artykułu: 5601-40

ZESTAW ANTYELEKTROSTATYCZNY W WALIZCE
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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE WRAZ Z KRANEM 3/4”

Żeliwny wskaźnik  napełnienia  beczki  leżącej  pozwala  łatwo,  jed-
nym rzutem oka, sprawdzić poziom płynu w beczce. Może być sto-
sowany wewnątrz lub na zewnątrz, wszędzie, gdzie jest przydatny do kon-
trolowania  poziomu płynów w beczkach.  Instalowany w otworze  beczki  
3/4” i pokazuje, ile płynu pozostaje w beczkach 200 litrów. 

nr artykułu:

8533

MIERNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE

      SPECYFIKACJA:

 do montażu na otworach 3/4”

 poziom cieczy łatwy do odczytu na mierniku

nr artykułu: IBK81-4420

Wskaźnik poziomu pasuje do wszystkich standardowych beczek 200-litrowych. Nadaje 
się do cieczy nieagresywnych, takich jak oleje napędowe i oleje opałowe.

MIERNIK POZIOMU CIECZY DO BECZKI (0-150 / 0-250 CM)

nr artykułu: AK-IT-19-01

Uniwersalny miernik do beczki 0-150 / 
0-250 cm. Szczegóły: gwint: 1½”.
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LEJKI DO BECZEK

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

Lejek  z  polipropylenu  z  kątowym  wyprowa-
dzeniem  i  wyjmowanym  mosiężnym   fil-
trem.

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

nr artykułu wymiary

GETR-160S Ø 160 mm

nr artykułu wymiary

GETR-160FS Ø 160 mm

nr artykułu wymiary

GETR-160-vFS Ø 160 mm

Lejek  z  polipropylenu  z  kątowym  wyprowa-
dzeniem  i  wyjmowanym  mosiężnym  fil-
trem.

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

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

nr artykułu wymiary

GETR-200S Ø 200 mm

GETR-250S Ø 250 mm

nr artykułu wymiary

GETR-75L Ø 70 mm

GETR-110FSL Ø 110 mm

nr artykułu wymiary

GETR-110L Ø 110 mm

GETR-110FL Ø 110 mm

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

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

nr artykułu wymiary

GE6500 Ø 100 mm

GE6520 Ø 190 mm

GE6540 Ø 230 mm

nr artykułu wymiary

GE1180 300 x 200 x 300 mm
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Lejki  (4  szt.)  z  polipropylenu  przeznaczone  do 
ropy  naftowej,  benzyny,  glikolu  i  innych  
chemikaliów.

nr artykułu wymiary

GE2360 Ø 50, Ø 70, Ø 100, Ø 120 mm

STALOWY LEJEK DO PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH

nr artykułu wymiar długość rury

8208 ø 273 x 254 mm 838 mm

8205 ø 273 x 254 mm 818 mm

8207 ø 273 x 254 mm 152 mm

Poręczny lejek z długim przewodem (oraz plasti-
kowym sitkiem) prowadzącym ułatwia wlewanie 
wszelkich płynów. Może być zastosowany do 
uzupełniania olejów, paliwa, płynu chłodzą-
cego itp.

nr artykułu wymiary

INT-02 16 x 16 x 36 cm
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DBAJMY O ŚRODOWISKO
ORAZ BLISKIE NAM OTOCZENIE

Lejek zatwierdzony przez EPA, OSHA, TÜV i FM. Lejek z dużym otworem 
jest obowiązkowy, gdy ciecz musi zostać przelana do mniejszych beczek 
około  110  do  200  litrów.  Ciężka  1-milimetrowa  galwanizowana  stal  
pokryta  gładką  proszkową  farbą  powoduje,  że  lejek  jest  odporny  
na  chemikalia.  Na  lejek  można  założyć  zamknięcie  (nie  wchodzi  w  
skład  zestawu),  by  chronić  przed  niepożądanym  działaniem.  Lejek 
przeznaczony  do  palnych  cieczy  posiada  samozamykającą  
się  pokrywę  i  wbudowaną  ochronę  przed  płomieniami,  która  
odprowadza  ciepło  i  zapobiega  samozapaleniu  się  (np.  przez  iskry  z  
instalacji elektrycznej, papierosów), gdy beczka zawiera substancje palne. 

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

nr artykułu wymiary

229 Ø 300 x 205 mm

nr artykułu wymiary

GE2344 Ø 200 mm

Przeznaczony  do  zlewania  oleju,  benzyny,  ropy  
naftowej i różnych substancji chemicznych. Po-
siada wyjmowany filtr z mosiądzu i jest od-
porny na bardzo niskie temperatury. 

nr artykułu wymiary

GETR-30X20S 300 x 200 x 300 mm

N
O

W
O

ŚĆ

LEJEK BEZPIECZEŃSTWA

Lejek bezpieczeństwa ułatwia przelewanie róż-
nych  cieczy.  Jest  bardzo  efektywny  w  zastosowa-
niu,  ponieważ  znacząco  ogranicza  niekontrolowane  
wycieki. Za jego pomocą wszystkie rozlewane ciecze 
bezpiecznie spływają do beczki.

nr artykułu wymiary

3200-BK Ø 610x70 mm
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Lejek pasujący do wszystkich beczek 110-litrowych i 200-litrowych. Konstrukcja lejka pozwala na wygodne i bezpieczne przelewanie płynów z 
małych pojemników do 200 L beczek.  Puszki z farbą malarską, wiadra i inne pojemniki można postawić na lejku i bezpiecznie opróżnić, wtedy 
wszystkie rozlane ciecze spływają bezpiecznie do beczki. 

nr artykułu nazwa wymiary

28680 lejek z PE Ø 533 x 83 mm

28681 lejek do cieczy palnych Ø 533 x 83 mm

28682 pokrywa do 28680 Ø 482 x 32 mm

OSPRZĘT DO BECZEK
LEJKI DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

10

WYSOKIEJ JAKOŚCI LEJKI DO BECZEK - PROSTY SPOSÓB, BY UTRZYMAĆ GÓRĘ BECZKI W CZYSTOŚCI

   nr artykułu: 28680

   nr artykułu: 28681

   nr artykułu: 28682
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OSPRZĘT DO BECZEK
 URZĄDZENIA DO OPRÓŻNIANIA BECZEK / KANISTRÓW

www.ikapol.net

10

URZĄDZENIA DO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW DO SZYBKIEGO, PROSTEGO I BEZPIECZNEGO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW 25L

nr artykułu nazwa waga wymiary

KM2500 urządzenia do opróżniania kanistrów, 25L 5 kg 280 x 260 x 410 mm

303 urządzenia do opróżniania kanistrów, 25L 6 kg 420 x 410 x 900 mm

KM2501 urządzenia do opróżniania kanistrów, 20L okrągłe pojemniki 5 kg Ø 285 x 410 mm

Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-
nej i stabilnej konstrukcji. Galwanizowane na ciepło.

nr artykułu: KM2500

URZĄDZENIA DO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW DO SZYBKIEGO, PROSTEGO I BEZPIECZNEGO OPRÓŻNIANIA KANISTRÓW 25L

nazwa waga

Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-Zręczny stojak pomocny przy przelewaniu cieczy z ciężkich kanistrów. Opróżniaj bezpiecznie, bez rozlewania, prosta obsługa dzięki bezpiecz-
nej i stabilnej konstrukcji. Galwanizowane na ciepło.

nr artykułu: 303

nr artykułu: KM2501
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10 OSPRZĘT DO BECZEK
ZLEWARKI

infolinia: (68) 362 62 70

ZLEWARKI

POJEMNOŚĆ:
44 litrów

POJEMNOŚĆ:
7 litrów

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

POJEMNOŚĆ:
14 litrów

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

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

nr artykułu wymiary

GE24110 0 400 mm

nr artykułu wymiary

GE24115 410 x 140 x 460 mm

nr artykułu wymiary

A-TR45L 885 x 495 x 188 mm

■ ■ ■ ■ ■
I ■ ■ ■ ■!

6 POJEMNOŚĆ:
55 litrów

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

Zlewarka wykonana z odpornego na 
działanie chemikaliów polietylenu. Pojem
ność 16-17 litrów.

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

nr artykułu wymiary

7908 92 x 60 x 25 cm

nr artykułu wymiary

GETAL 0 470 mm

nr artykułu wymiary

GETAL-AL 0 470 mm

222 I infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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NISKA WANNA ZLEWOWA WYPOSAŻONA W RĘCZNĄ POMPĘ

nr artykułu: AL-007

' Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

WANNA KANAŁOWA DO ODBIORU ZUŻYTEGO OLEJU

OSPRZĘT DO BECZEK
ZLEWARKI

SZCZEGÓŁY:

► pojemność: 64 litry

► wysokość wanny: 285 mm

SZCZEGÓŁY:

► pojemność: 65 litrów

► rozstaw rolek: 750 - 1200 mm

WANIENKA WYŁAPUJĄCA Z WKŁADKĄ NAROŻNĄ 7 LITRÓW

SZCZEGÓŁY:

► pojemność wychwytowa: 7 litrów

► wymiar zewnętrzny: 360 x 360 x 130 mm

► materiał: polietylen

infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net , sklep on-line: w..w.ikapol...et I 223
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10 OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

nr artykułu nośność

nr artykułu: 2K SPC1

WÓZEK TRZYKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

Wózek do przewozu beczek 200-litrowych z rantem (z wyłączeniem beczek 

tworzywowych). Konstrukcja wózka spawana ze stali, malowana proszkowo. Udźwig 

250 kg.

wymiary

2K SPC1 300 kg
pełna guma 0 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe; 
koło skrętne: pełna guma 0 160 mm, łożysko wałeczkowe

920 x 700 x 1500 mm

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

brak, 2 szpice pod beczkę 17,5 kg 25 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

WÓZEK DWUKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU BECZEK

nr artykułu: 2K SPC4

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC4 400 kg pełna guma 0 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe 1560 x 600 x 650 mm

j

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

brak, 2 szpice pod beczkę 18 kg 28 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

2241 infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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i BECZKĘ MOŻNA OBRACAĆ NA WÓZKU DO ODPOWIEDNIEGO 
i POŁOŻENIA ZAWORU, ABY ŁATWO OPRÓŻNIĆ BECZKĘ

OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK 10

Wózek do przewozu beczek z możliwością opróżniania do podstawionego na
czynia. Na ramie nośnej wózka są pomocnicze, specjalne poliamidowe rolki umożliwia

jące obracanie beczki z płynem do pozycji łatwego wylewania grawitacyjnego.

WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK Z TWORZYWA

nr artykułu ^nośność koła wymiary

2K SPC2.1 300 kg
pełna guma 0 125 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe; 730 x 650 x 870 mm

koło skrętne z hamulcem: pełna guma 0 100 mm, łożysko wałeczkowe dyszel 1300 mm (długość do zaczepu 1250 mm)

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

140 x 500 mm, grubość 3 mm; 2 rolki 0 60 x 550 mm 23,5 kg 32 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

WÓZEK CZTEROKOŁOWY (TACZKOWY) DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCH

Wózek do przewozu beczek z możliwością opróżniania do podstawionego na
czynia. Na ramie nośnej wózka są pomocnicze specjalne poliamidowe rolki umożliwia

jące obracanie beczki z płynem do pozycji łatwego wylewania grawitacyjnego.

i BECZKĘ MOŻNA OBRACAĆ NA WÓZKU DO ODPOWIEDNIEGO 
Ś POŁOŻENIA ZAWORU, ABY ŁATWO OPRÓŻNIĆ BECZKĘ

1
Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

1 ZADZWOŃ: (68) 362 62 70 i
ł

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC2 300 kg
pełna guma 0 125 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe; 

koło skrętne z hamulcem: pełna guma 0 100 mm, łożysko wałeczkowe
730 x 650 x 870 mm

dyszel 1300 mm (długość do zaczepu 1250 mm)

platforma waga średnica rury zabezpieczenia

4 rolki fi 80x70 mm, 2 szpice pod beczkę 22 kg 32 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net I 225
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10 OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK

655 x 350 mm

infolinia: (68) 362 62 70

WÓZEK DO TRANSPORTU BECZEK METALOWYCH I Z TWORZYWA

Łatwy i bezpieczny transport beczek 200-litrowych metalowych i z tworzywa. Wózek może być 

używany jako podstawka pod beczkę. Wózek pozwala jednej osobie załadować, rozładować i spuścić sub
stancje z beczki.

nr artykułu: 240083 ■

SZCZEGÓŁY:

- wymiar: 622 x 603 x 1473 mm,

- koła masywne: 0 250 mm,

- nośność 453 kg,
- kolor: pomarańcz.

DWUKOŁOWY DO TRANSPORTU BECZEK PLASTIKOWYCH

nr artykułu nośność koła wymiary

2K SPC4.1 400 kg pełna guma 0 250 mm, felga stalowa, łożyska wałeczkowe 1560 x 655 x 650 mm

platforma waga

23,5 kg

średnica rury zabezpieczenia

28 x 2 mm lakier proszkowy, kolor RAL 5010

WÓZEK DWUKOŁOWY DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU (Z ALUMINIUM)

nr artykułu nośność koła wymiary

AP-710.005 200 kg pompowane 0 260 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe 1305 x 570 x 605 mm

platforma

250 x 310 mm, grubość 3 mm

waga średnica rury zabezpieczenia

11,5 kg 25 x 2 mm wózek aluminiowy

226 I infolinia: (68) 362 62 70 / e-mail: biuro@ikapol.net / sklep on-line: www.ikapol.net
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DWUKOŁOWY DO TRANSPORTU BECZEK PLASTIKOWYCH

Wózek do beczek wykonany w 100% z polietylenu pozyskanego z recyklingu. Spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące 
zbierania rozlanych cieczy. Konstrukcja mocna, z wbudowanymi okrągłymi rączkami pozwala na wygodne i bezpieczne przeno-
szenie beczek w dowolne miejsce. Dodatkowym atutem naszego produktu jest duża pojemność zbiornika ociekowego. Wewnątrz wózka 
istnieje możliwość dołączenia pojemnika, aby pobrać płyn bez konieczności zdejmowania beczki. Otwarta konstrukcja pozwala łatwo i szybko 
dostać się do beczki w przypadku czyszczenia. 

WÓZKI DO BECZEK ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ ORAZ DOZOWANIE

OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK

www.ikapol.net
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nr artykułu: 28665

nr artykułu wymiary wymiary objętość waga

28665 plastikowy wózek na beczki 813 x 1829 x 660 mm 250 litrów 57 kg
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nr artykułu wymiary wymiary objętość waga

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

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

objętość

OSPRZĘT DO BECZEK
WÓZKI DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70

10

WÓZEK DO BECZEK Z TWORZYWA DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU

Pojemniki na beczki są używane do bezpiecznego przechowywania i transportu be-
czek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W celu zamknięcia pojemnika 
wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. 
Zatwierdzone do użytku w temperaturze do -40 °C.

nr artykułu: 5300-YE

WÓZEK DO BECZEK Z TWORZYWA DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU

nr artykułu nazwa wymiar uwagi waga materiał

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

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

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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Pojemniki na beczki są używane do bezpiecznego przechowywania beczek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W celu 
zamknięcia pojemnika wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. Zatwierdzone do użytku w 
temperaturze do -40 °C.
zamknięcia pojemnika wystarczy umieścić drewnianą belkę w otworach wieka oraz dokładnie zakręcić. Zatwierdzone do użytku w Zatwierdzone do użytku w Zatwierdzone do użytku w Zatwierdzone do użytku w 

OSPRZĘT DO BECZEK
POJEMNIKI ZABEZPIECZAJĄCE BECZKI

www.ikapol.net
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POLY OVERPACK - NAJLEPSZA OCHRONA NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW

nr artykułu nazwa wymiar standard UN pojemność

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

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

nr artykułu: 1237-YE

nr artykułu: 1230-YE nr artykułu: 1220-YE

SZCZELNIE ZAMYKANE
WIEKO ZABEZPIECZAJĄCE 1

OTWORY WIEKA UŁATWIAJĄ
DOMYKANIE

3USZCZELNIAJĄCA PIANA
WE WIEKU

5

4WGŁĘBIENIA UMOŻLIWIAJĄ
MANIPULACJĘ

WGŁĘBIENIA ZAPEWNIAJĄ
ZWIĘKSZONĄ STABILNOŚĆ

2

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny poliestrowej,
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,
- rozmiary standardowe: np. 200 litrów,
- termostat: 0-90ºC,
- stopień ochrony: IP40,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 litrów wody od +20ºC do +80ºC przy 
użyciu ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK

infolinia: (68) 362 62 70
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OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-90°C

Elektryczny ogrzewacz beczek sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie trzeba utrzymać stałą temperaturę lub określoną lepkość 
zawartości beczki bądź ochronić ją przed mrozem.

Dzięki łatwemu w obsłudze termostatowi z zakresem regulacji temperatury 0-40°C, 0-90°C lub 0-200°C ten ogrzewacz beczek nadaje się 
doskonale do niemal wszystkich zastosowań.

Ogrzewacze beczek odznaczają się wytrzymałą, trwałą i lekką konstrukcją oraz wysokiej jakości wykonaniem, a pasy taśmowe z klamrami szyb-
kiego zwalniania ułatwiają montaż ogrzewacza na każdej beczce o standardowych wymiarach.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9858 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W

111-9859 200 litrów 1990 x 450 mm 230V 530 W

111-9856B 105 litrów 1650 x 370 mm 230V 400 W

111-9857 50-60 litrów 1330 x 460 mm 230V 300 W

111-9856 25-30 litrów 1200 x 400 mm 230V 225 W

115-1921 200 litrów pokrowiec na górną część beczki 200 litrów N/A N/A

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

nr artykułu: 111-9858
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OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK

www.ikapol.net
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OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-200°C

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9870 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W

111-9870B 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1500 W

111-9870C 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 2x1600 W

111-9873 105 litrów 1650 x 370 mm 230V 700 W

111-9871 50 litrów 1330 x 460 mm 230V 440 W

111-9872 25 litrów 1200 x 400 mm 230V 380 W

115-1921 200 litrów pokrowiec na górną część beczki 200 litrów N/A N/A

Wykonany z trwałego materiału i wyposażony w pasy ściągająco-mocujące ogrzewacz beczek może być z powodzeniem i wielokrotnie używany 
w transporcie, gdyż jest jednocześnie bardzo trwały i wytrzymały. Płaszcze grzewcze stanowią doskonałe uzupełnienie komór grzewczych, gdy 
trzeba podgrzać tylko jedną beczkę lub pojemnik. Płaszcze grzewcze do beczek mogą być również stosowane w połączeniu z komorami lub 
piecami grzewczymi, gdyż znacznie ułatwiają transport ogrzanej beczki lub pojemnika, całkowicie eliminując straty ciepła lub redukując je do 
minimalnego poziomu.

Ogrzewacz znajduje zastosowanie w ogrzewaniu różnych substancji, w tym oleju opałowego i napędowego, żywic, wody lub 
innych cieczy przemysłowych, których temperatura lub lepkość musi być utrzymana na stałym poziomie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny silikonowej / szklanej,
- izolacja z włókniny szklanej,
- teflonowy drut grzewczy,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,
- rozmiary standardowe: np. 200 litrów,
- termostat: 0-200ºC,
- stopień ochrony: IP40,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 l wody od +15ºC do +80ºC przy użyciu 
ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,

- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,

- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),

- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.
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Ogrzewacze w standardowych wymiarach są stale dostępne z magazynu. Standar-
dowe  wymiary  różnią  się  zarówno  długością,  jak  i  wysokością  (więcej  informacji  
w  specyfikacji  poniżej).  Produkujemy  także  ogrzewacze  w  innych  rozmiarach  na  
specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny silikonowej,
- prosta konstrukcja i łatwość obsługi,
- termostat z regulacją w zakresie: 0-120°C.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK
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SILIKONOWY OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-120ºC

Silikonowe ogrzewacze beczek służą do ogrzewania płynów lub cieczy w beczkach metalowych o standardowych wymiarach. Ogrzewacz siliko-
nowy odznacza się bardzo prostą konstrukcją, dzięki czemu jego obsługa, montaż i demontaż jest prosty. Ogrzewacz beczek jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze, precyzyjny termostat z regulacją temperatury w zakresie 0°-120°C.

Na beczkę o pojemności 200 l można założyć nawet 3 ogrzewacze silikonowe, które zapewnią niesamowicie szybkie ogrzanie jej zawartości. 
Ogrzewacze beczek mogą służyć do ogrzewania różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy prze-
mysłowych, co ułatwia opróżnienie beczki lub przepompowanie jej zawartości.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9866 105 litrów 1300 x 115 mm 230V 800 W

111-9867 200 litrów 1700 x 115 mm 230V 1000 W

111-9667A 200 litrów 1700 x 180 mm 230V 1500 W

111-9864 25-30 litrów 800 x 125 mm 230V 300 W

111-9865 50-60 litrów 950 x 115 mm 230V 500 W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

nr artykułu: 111-9867
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Ogrzewacze w standardowych wymiarach są stale dostępne z magazynu. Standar-
dowe  wymiary  różnią  się  zarówno  długością,  jak  i  wysokością  (więcej  informacji  
w  specyfikacji  poniżej).  Produkujemy  także  ogrzewacze  w  innych  rozmiarach  na  
specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK
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SILIKONOWY OGRZEWACZ BECZEK W ZAKRESIE 0-130ºC

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

113-1394 200 litrów 1700 x 95 mm 230V 1000 W

113-1393 105 litrów 1300 x 95 mm 230V 750 W

113-1395   50 litrów   950 x 95 mm 230V 500 W

113-1396   25 litrów   800 x 95 mm 230V 300 W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,

- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,

- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,

- masła, np. klarowanego masła ghi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny silikonowej,
- prosta konstrukcja i łatwość obsługi,
- termostat z regulacją w zakresie: 0-130°C.

Silikonowe ogrzewacze beczek służą do ogrzewania płynów lub cieczy w beczkach metalowych o standardowych wymiarach. Ogrzewacz siliko-
nowy odznacza się bardzo prostą konstrukcją, dzięki czemu jego obsługa, montaż i demontaż jest prosty. Ogrzewacz beczek jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze, precyzyjny termostat z regulacją temperatury w zakresie 0°-130°C.

Na beczkę o pojemności 200 l można założyć nawet 3 ogrzewacze silikonowe, które zapewnią niesamowicie szybkie ogrzanie jej zawartości. 
Ogrzewacze beczek mogą służyć do ogrzewania różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy prze-
mysłowych, co ułatwia opróżnienie beczki lub przepompowanie jej zawartości.

nr artykułu: 113-1394
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Wysokotemperaturowe ogrzewacze beczek przeznaczone dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Ten ogrzewacz nadaje 
się doskonale do ogrzewania cieczy w beczkach metalowych do wysokich temperatur.

Ogrzewacz beczek tego typu służy do prostego, szybkiego i całkowicie bezpiecznego podgrzewania cieczy do pożądanej tem-
peratury w zakresie jego regulacji, czyli nawet do 120°C; oczywiście w zależności od maksymalnej dopuszczalnej temperatury 
cieczy. Ogrzewacz jest wyposażony w 2 termostaty, dzięki którym można precyzyjnie podgrzewać beczki w zakresie 0-120°C.

Ogrzewacze beczek tego typu są wykonane ze specjalnych materiałów silikonowych zgodnych z regulaminami i przepisami obowiązującymi w 
branży spożywczej i farmaceutycznej; zastosowane materiały silikonowe nie sprzyjają rozwojowi bakterii i zapewniają wysokie bezpieczeństwo 
oraz zachowanie higieny żywności. Materiały te są ponadto bardzo trwałe, a dzięki pasom taśmowym montaż i demontaż ogrze-
wacza jest bardzo prosty. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu ten ogrzewacz sprawdza się doskonale w transporcie beczek, gdy potrzeba 
utrzymać określoną temperaturę lub lepkość ich zawartości.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz z tkaniny silikonowej/szklanej,
- izolacja z włókniny szklanej,
- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane pasy taśmowe z klamrami szybkiego zwalniania,
- standardowy rozmiar: 200 litrów,
- kabel zasilający o długości: 10 stóp (3 m),
- termostat z regulacją w zakresie: 0-120°C,
- stopień ochrony: IP54,
- czas trwania ogrzewania: ok. 24 godz. (200 litrów wody od +15ºC do +80ºC przy 
użyciu ogrzewacza beczek o mocy 1200 W).

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK
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OGRZEWACZ BECZEK NA ŻYWNOŚĆ I PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1208 200 litrów 1990 x 800 mm 230V 1200 W
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PŁASZCZ TERMOIZOLACYJNY DO BECZEK

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9862 200 litrów - - -

Płaszcz termoizolacyjny stosuje się do beczek w celu utrzymania temperatury w jej wnętrzu. Standardowe płaszcze termoizo-
lacyjne pasują do typowych beczek o pojemności 200 litrów.

Jeśli  zachodzi  potrzeba  ogrzania  zawartości  beczki,  można  użyć  płaszcza  termoizolacyjnego  wraz  z  ogrzewaczem dna  beczek.  Płaszcz  ter-
moizolacyjny  izoluje  zawartość beczki  i  przyspiesza proces  ogrzewania.  Płaszcz  został  wykonany z  wytrzymałej  tkaniny  nylonowej  z  
wewnętrzną warstwą z poliestru.

Płaszcz jest zapinany na rzepy, co bardzo ułatwia jego montaż lub demontaż. Łatwy dostęp do górnej części beczki dzięki zasto-
sowaniu klapy w płaszczu. Płaszcz termoizolacyjny produkowany jest w standardowym rozmiarze pasującym do beczek o pojemności 200 
l. Na zamówienie wykonujemy także płaszcze termoizolacyjne w innych rozmiarach. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminów 
dostawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- płaszcz poliuretanowo-nylonowy,
- wodoszczelność,
- obniżona palność,
- izolacja z włókniny igłowanej poliestrowej,
- rozmiar: 200 litrów (beczka).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie i moc znamionowa: 230V, 900 W,
- izolacja: warstwa wełny mineralnej wysokiej gęstości o grubości 50 mm,
- przewód przyłączeniowy: kabel zasilający o długości 2 m,
- termostat: Jumo heatTherm z regulacją w zakresie: 0-120º C,
- masa: 15 kg,
- wymiary: 555 x 105 mm,
- element grzewczy: drut grzewczy, silikonowa mata grzewcza impregnowana
  włóknem szklanym.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZ DNA BECZKI

infolinia: (68) 362 62 70

10

OGRZEWACZ DNA BECZEK W ZAKRESIE 0-120ºC

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

111-9868 200 litrów 550 mm 230V 900W

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

Ogrzewacz dna beczek służy do podgrzewania metalowych beczek od spodu zamiast zastosowania tradycyjnych ogrzewaczy beczek. Ten typ 
ogrzewacza ma średnicę 555 mm, dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych beczek metalowych o pojemności do 200 l.

Ogrzewacz dna beczek ma wbudowany termostat z regulacją w zakresie 0-120°C. Termostat gwarantuje uzyskanie wymaganej 
temperatury i jest łatwy w obsłudze. Jeżeli proces ogrzewania samym ogrzewaczem dna beczki przebiega zbyt wolno, urządze-
nie można w prosty sposób połączyć z tradycyjnym ogrzewaczem beczek. Ogrzewacz dna beczek może służyć do ogrzewania różnych 
cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy przemysłowych.
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OGRZEWACZ DNA BECZEK W ZAKRESIE 50-300ºC

Wysokotemperaturowy ogrzewacz dna beczek służy do podgrzewania metalowych beczek od spodu zamiast zastosowania tra-
dycyjnych ogrzewaczy beczek. Ten typ ogrzewacza ma średnicę 555 mm, dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych beczek metalo-
wych o pojemności do 200 litrów. Wysokotemperaturowy ogrzewacz dna beczek ma wbudowany termostat z regulacją w zakresie 50-300 °C. 

Termostat gwarantuje uzyskanie wymaganej temperatury i jest łatwy w obsłudze (ustawienia maksymalnej temperatury będą 
zależeć od maksymalnej dopuszczalnej temperatury cieczy). Jeżeli proces ogrzewania samym ogrzewaczem dna beczki przebiega zbyt 
wolno, urządzenie można w prosty sposób połączyć z tradycyjnym ogrzewaczem beczek. Ogrzewacz dna beczek może służyć do ogrzewania 
różnych cieczy, na przykład wody, żywic, oleju, oleju napędowego i wielu innych cieczy przemysłowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie i moc znamionowa: 230V, 900 W,
- przewód przyłączeniowy: kabel zasilający o długości 2 m,
- termostat: regulacja, w zakresie 50-300 ºC,
- masa: 15 kg,
- wymiary: 555 x 105 mm,
- element grzewczy: drut grzewczy, silikonowa mata grzewcza impregnowana włók-
nem szklanym.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1170 200 litrów 550 mm 230V 1800W
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Wbudowany czujnik załącza grzałkę, po uzyskaniu wymaganej temperatury cieczy chroni beczkę, czy też zbiornik IBC przed 
przegrzaniem i uszkodzeniem cieczy wewnątrz pojemnika.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO BECZEK
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SYSTEM CZUJNIKÓW DO POMIARU TEMPERATURY

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

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

1PG13-1437 czujnik NTC Ø 12 x 500 mm - -

1PG13-1437A kontroler 0-150 ºC 200 x 120 x 120 mm 230V 1000W

1PG13-1437C płyta mocująca ze stali nierdzewnej 200 x 120 x 120 mm - -
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nr artykułu: 1PG13-1437A
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OGRZEWACZ BECZEK 200 LITRÓW W STREFIE ATEX EX

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie znamionowe: 115 lub 230V, 50-60Hz,
- podłączenie zasilania: H07BQ-F, powlekane PUR, wg VDE 0282 część 10 / HD 22.10,
- czujnik temperatury: PT100 / Termopara (opcjonalnie): Ex-e lub EEX-i,
- rezystancja powierzchniowa: <3 * 10 Ω / m²,
- temperatura otoczenia: -15ºC ... + 35ºC,
- stopień ochrony: IP65,
- znakowanie: ATEX ll 3G Ex e ll T5 

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1202 200 litrów ATEX 1990 x 800 mm 230V 1050W

Płaszcz  grzewczy  jest  ekonomiczną  alternatywą  dla  Płaszcz  grzewczy  jest  ekonomiczną  alternatywą  dla  Płaszcz  grzewczy  jest  ekonomiczną  alternatywą  dla  
drogich urządzeń, łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, drogich urządzeń, łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, drogich urządzeń, łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, drogich urządzeń, łaźni lub linii technologicznych służących do ogrzewania substancji chemicznych. Warstwa zewnętrzna wykonana z teflonu, 

OGRZEWACZ BECZEK  DO ZBIORNIKA IBC W STREFIE EX

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- napięcie znamionowe: 115 lub 230V, 50-60Hz,
- podłączenie zasilania: H07BQ-F, powlekane PUR,
  wg VDE 0282 część 10 / HD 22.10,
- czujnik temperatury: PT100 / Termopara (opcjonalnie): Ex-e lub EEX-i,
- rezystancja powierzchniowa: <3 * 10 Ω / m²,
- temperatura otoczenia: -15ºC ... + 35ºC,
- stopień ochrony: IP65,
- znakowanie: ATEX ll 3G Ex e ll T5.

nr artykułu beczka rozmiar volt watt

112-1203 IBC Atex 4400 x 1000 mm 230V 1500W

nu, odporna na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Izolacja z włókniny poliestrowej.

watt

230V 1500W

WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI I DYREKTYWAMI:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1

WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI I DYREKTYWAMI:
- ATEX 94/9/WE
- PN-EN 60079-0
- PN-EN 60079-7
- DIN EN 60079-30
- DIN EN 13463-1
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PŁASZCZ GRZEWCZY POJEMNIKA IBC W ZAKRESIE 0-90°C

Ogrzewacze pod pojemniki IBC odznaczają się wytrzymałością, trwałością i lekką konstrukcją oraz wysokiej jakości wykonaniem, a klamry szyb-
kiego zwalniania ułatwiają montaż ogrzewacza na każdym standardowym pojemniku o pojemności 1 000 litrów.

Dzięki  zastosowanemu  rozwiązaniu  ogrzewacze  te  sprawdzą  się  doskonale  w  transporcie  pojemników  o  pojemności  1  000  
litrów, kiedy w grę wchodzi utrzymanie określonej temperatury lub lepkości ich zawartości.  Płaszcze grzewcze do pojemników 
stanowią doskonałe uzupełnienie komór grzewczych do pojemników w sytuacjach, gdy trzeba ogrzać tylko jeden pojemnik.

Płaszcze grzewcze do pojemników mogą być również stosowane w połączeniu z komorami lub piecami grzewczymi, gdyż znacznie ułatwiają 
ogrzanie pojemnika, całkowicie eliminując straty ciepła lub redukując je do minimalnego poziomu.

nr artykułu pojemnik rozmiar volt

111-9860 IBC 4400 x 1000 mm 230V 2 x 1000W

111-9860A IBC 4400 x 1000 mm 230V 1300W

111-9861B IBC 4400 x 1000 mm 230V 3 x 1000W

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,

- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.

nr artykułu: 111-9861B
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nr artykułu: 111-9860

PŁASZCZ GRZEWCZY POJEMNIKA IBC W ZAKRESIE 0-90°C

nr artykułu: 111-9860A

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,

- żywic,

- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),

- tłuszczy,

- masła, np. klarowanego masła ghi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiar: 4400 x 1000 mm,
- tkanina poliestrowa,

- poliestrowa warstwa wewnętrzna,

- drut oporowy izolowany silikonową otuliną spiralną,
- regulowane klamry szybkiego zwalniania,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 3 m,

- do 3 termostatów z regulacją w zakresie: 0-90aC,

- IP40, zasilanie 230 V.

STOP NIEKONTROLOWANYM 
WYCIEKOM

str. 111

Zabezpieczenie dekla na beczki absorbuje przede wszystkim: oleje, smary, 
wodę, płyny chłodzące. Arkusze na beczkę posiadają wycięte otwory do 
zamontowania pompy, przy czym pasują do każdej 200-litrowej beczki.
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Ogrzewanie paletopojemników IBC przy użyciu ogrzewaczy z folią aluminiową to skuteczna i tania metoda ogrzewania całej zawartości pojem-
nika IBC. Produkujemy ogrzewacze z folią aluminiową na indywidualne zamówienia do stosowania z różnymi paletopojemnikami 
(IBC), w tym pojemnikami marki Schütz, GNX, Hoover, Mauser, WERIT i Greif.

W odróżnieniu od zwyczajnych ogrzewaczy do paletopojemników IBC z folią aluminiową, które są produkowane z wewnętrzną 
warstwą papierową, nasze ogrzewacze są wykonane w całości z folii aluminiowej, dzięki czemu są stabilniejsze, trwalsze i są w 
stanie utrzymać temperaturę całkowicie napełnionego pojemnika IBC. Montaż i obsługa ogrzewaczy z folii aluminiowej jest bardzo 
prosty – wystarczy wyjąć pojemnik zbiorczy z ramy IBC i przymocować ogrzewacz do dna ramy. Ustawić pojemnik na ogrzewaczu, napełnić go 
i od razu przystąpić do ogrzewania jego zawartości.

Zastosowane rozwiązanie ogrzewacza umożliwia ogrzewanie pojemników IBC w czasie transportu. Ogrzewacz z folii aluminiowej jest wy-
posażony w bimetalowy ogranicznik temperatury, który wyłącza ogrzewanie przy 50/60°C lub 70/80°C w zależności od rodzaju 
zainstalowanego ogranicznika. Ogrzewacz aluminiowy o mocy 1 400 W podgrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 10°C 
do 43°C w niecałe  48 godz.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO IBC
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OGRZEWACZ PALETOPOJEMNIKÓW IBC Z FOLII ALUMINIOWEJ

NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,
- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.

nr artykułu temperatura pojemnik rozmiar volt watt

112-1193 50/60º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1080W

112-1196 70/80º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1080W

113-1296 70/80º C IBC 1095 x 895 mm 230V 1400W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiary: 1095 - 895mm,
- materiał: pełna folia aluminiowa,
- długość kabla zasilającego: 1,5m,
- ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 10°C do 43°C w niecałe 48 godzin.

nr artykułu: 12-1193
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wymiary: 1035 x 851 mm,
- materiał: silikon 100%,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1,5 m,
- zakres pracy sterownika temperatury: 0-150°C,
- ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 15°C do 70°C w niecałe 40 godzin.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / PODGRZEWACZE DO IBC
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SILIKONOWY OGRZEWACZ DNA POJEMNIKÓW IBC

Silikonowy ogrzewacz dna pojemników IBC to skuteczne i wydajne rozwiązanie umożliwiające ogrzanie zawartości pojemnika 
IBC. Ogrzewacz dna pojemnika nadaje się doskonale do ogrzewania lepkich lub półstałych produktów, co ułatwia ich przelewanie, minimali-
zując lub eliminując straty produktu. Ogrzewacz o mocy 2 700 W ogrzewa wodę w całkowicie napełnionym pojemniku IBC od 15°C 
do 70°C w niecałe 40 godzin.

W celu przyspieszenia procesu ogrzewania zalecamy używanie płaszczy termoizolacyjnych do paletopojemników IBC. Silikonowe ogrzewacze 
dna pojemników są produkowane z bardzo trwałych i wytrzymałych silikonów, które bez trudu wytrzymują nacisk całkowicie napełnionego 
pojemnika IBC. Ogrzewacze dna pojemników pasują do paletopojemników (IBC), w tym pojemników marki Schütz, GNX, Mauser, 
Werit i Greif. Montaż i obsługa silikonowych ogrzewaczy jest bardzo prosty – wystarczy wyjąć pojemnik zbiorczy z ramy IBC i 
przymocować ogrzewacz do dna ramy. Ustawić pojemnik na ogrzewaczu, napełnić go i od razu przystąpić do ogrzewania jego 
zawartości. Zastosowane rozwiązanie ogrzewacza umożliwia ogrzewanie pojemników IBC i utrzymanie ich temperatury w czasie transportu. 
Silikonowy ogrzewacz dna pojemników IBC może być wyposażony w cyfrowy regulator  temperatury zapewniający bezpieczną i  precyzyjną 
kontrolę temperatury.

Trwałe i wytrzymałe materiały silikonowe bez trudu wytrzymujące nacisk pojemnika IBC z pełnym obciążeniem.

NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA:
- wody,
- oleju, w tym oleju napędowego,
- żywic,
- wazeliny,
- wosków, np. lanoliny (wosków lub tłuszczy z wełny),
- tłuszczy,
- masła, np. klarowanego masła ghi.

PRZYSTOSOWANE DO:
- Schütz, Mauser,
- GNX, Hoover,
- Werit, Greif.

nr artykułu temperatura pojemnik rozmiar volt watt

113-1436 N/A IBC 1035 x 851 mm 230V 2700W

113-1471 0-150°C kontrolę temperatury 200 x 120 x 120 mm N/A N/A

nr artykułu: 113-1436

nr artykułu: 113-1471*

* termostat jest opcją dodatkową 
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TERMOIZOLACYJNY KOC GRZEWCZY W ZAKRESIE 0-90°C

Przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania różnych elementów do żądanej temperatury. 
Przemysłowe koce grzewcze stosuje się do ogrzewania różnych materiałów, w tym kompozytów, materiałów węglowych i pre- 
pregów epoksydowych, czyli tkanin wstępnie impregnowanych żywicą. Koc grzewczy równomiernie rozprowadza ciepło na ogrzewanej 

powierzchni.

Przemysłowe koce grzewcze są wykorzystywane do ogrzewania powierzchniowego w wielu gałęziach przemysłu, w tym do naprawy łopat 
wirników turbin wiatrowych, jak również w przemyśle stoczniowym i lotniczym zarówno do napraw, jak i w procesach produkcyjnych. Ten koc 

jest wykonany z trwałego, lecz bardzo elastycznego i lekkiego materiału; umożliwia ogrzewanie maksymalnie do temperatury 90°C. Warstwa 
izolacyjna koca o grubości 7 mm zapewnia utrzymanie ciepła i odporność na zużycie, czyli dłuższą żywotność, przy zastosowa
niach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Przemysłowe koce grzewcze wyposaża się w termostaty skrzynkowe 

Jumo z regulacją temperatury lub bimetalowe czujniki temperatury. Koce można wygodnie łączyć ze sobą w celu uzyskania 
równomiernej i stałej temperatury na większej powierzchni.

Standardowe koce grzewcze są dostępne w wielu wymiarach o różnej mocy, jak pokazuje poniższa specyfikacja. Wykonujemy także koce w

nietypowych wymiarach z jatypową mocą grzewczą. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminu dostawy.

nr artykułu: TKG-90

NADAJE SIĘ DOSKOnAlMI^_

- utwardzania kompozytów, -
- utwardzania materiałów węglowych,'

- utwardzania prepregów epoksydowych,

- utwardzania materiałów w przemyśle lotniczym,

- utwardzania materiałów w przemyśle stoczniowym,
- napraw łopat wirników turbin wiatrowych,

- produkcji łopat wirników turbin wiatrowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- sprawdza się doskonale w utwardzaniu kompozytów, materiałów 

węglowych i prepregów epoksydowych,

- dostępny z bimetalowym czujnikiem temperatury lub termostatem Jumo 
z regulacją temperatury (0-90°C),

- koce można łączyć, gdy zachodzi potrzeba ogrzania większej powierzchni,
- minimalne straty ciepła dzięki warstwie izolacyjnej o grubości 7 mm,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1 m,

- pasy mocujące (wyposażenie dodatkowe),

- dostępne z magazynu w wielu wymiarach,
- możliwość wykonania koców w nietypowych wymiarach na zamówienie.

nr artykułu wymiary

600 x 600 mm

700 x 700 x 1000 mm
(trójkątny)

1000 x 290 mm

1000 x 500 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 800 mm

1300 x 1300 mm

1500 x 300 mm

2000 x 500 mm

2000 x 1000 mm

3000 x 400 mm

3000 x 500 mm

3800 x 290 mm

kontrola temperatury

stała (60-70°C) 
stała (70-80°C) ■ 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C)
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C)
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C)
regulowana (0-90°C)

stała (60-70°C)
stała (70-80°C) 
regulowana (0-90°C)

watt

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

220W

200W

200W

250W

420W

450W

450W

200W

550W

1200W

300W

700W

400W
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Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania róż-
nych elementów do zadanej temperatury. Przemysłowe koce grzewcze stosuje się do ogrzewania różnych materiałów, w tym kompozytów, 
materiałów węglowych i prepregów epoksydowych, czyli tkanin wstępnie impregnowanych żywicą. Koc grzewczy równomiernie rozprowadza 
ciepło na ogrzewanej powierzchni. Wysokotemperaturowe przemysłowe koce grzewcze są wykorzystywane do ogrzewania powierzchniowego 
w wielu gałęziach przemysłu, w tym do naprawy łopat wirników turbin wiatrowych, jak również w przemyśle stoczniowym i lotniczym zarówno 
do napraw, jak i w procesach produkcyjnych.

Ten koc jest wykonany z trwałego, lecz bardzo elastycznego i lekkiego materiału; umożliwia ogrzewanie maksymalnie do temperatury 120°C. 
Warstwa izolacyjna koca o grubości 6 mm zapewnia utrzymanie ciepła i odporność na zużycie, czyli dłuższą żywotność, przy 
zastosowaniach  zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz  budynków.  Przemysłowe  koce  grzewcze  wyposaża  się  w  termostaty  
skrzynkowe Jumo z regulacją temperatury.

Standardowe koce grzewcze są dostępne w wielu wymiarach o różnej mocy, jak pokazuje poniższa specyfikacja. Wykonujemy także koce w 
nietypowych wymiarach z nietypową mocą grzewczą. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów i terminu dostawy.

OSPRZĘT DO BECZEK
PŁASZCZE GRZEWCZE / KOCE GRZEWCZE
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TERMOIZOLACYJNY KOC GRZEWCZY W ZAKRESIE 0-120°C

Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania róż-Wysokotemperaturowe  przemysłowe koce grzewcze to doskonałe narzędzie do bezpiecznego i skutecznego ogrzewania róż-

NADAJE SIĘ DOSKONALE DO:
- utwardzania kompozytów,
- utwardzania materiałów węglowych,
- utwardzania prepregów epoksydowych,
- utwardzania materiałów w przemyśle lotniczym,
- utwardzania materiałów w przemyśle stoczniowym,
- napraw łopat wirników turbin wiatrowych,
- produkcji łopat wirników turbin wiatrowych.

nr artykułu wymiar volt watt

- 600 x 600 mm 230V 4200W

- 700 x 700 x 1000 mm (trójkątny) 230V 200W

- 1000 x 500 mm 230V 630W

- 1000 x 1000 mm 230V 1220W

- 1200 x 800 mm 230V 930W

- 1300 x 1300 mm 230V 450W

- 2000 x 500 mm 230V 1130W

- 2000 x 1000 mm 230V 1800W

- 3000 x 500 mm 230V 1520W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- sprawdza się doskonale w utwardzaniu kompozytów, materiałów
  węglowych i prepregów epoksydowych,
- dostępny z Jumo regulacją temperatury (0-120°C),
- minimalne straty ciepła dzięki warstwie izolacyjnej o grubości 6 mm,
- długość kabla zasilającego (bez wtyczki): 1 m,
- pasy mocujące (wyposażenie dodatkowe),
- dostępne z magazynu w wielu wymiarach,
- możliwość wykonania koców w nietypowych wymiarach na zamówienie.

nr artykułu: TKG-120
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OSŁONA TERMOIZOLACYJNA IBC DELUXE

OSŁONA TERMOIZOLACYJNA IBC

Termoizolowana osłona IBC Deluxe jest przeznaczona do termoizolacji 
i utrzymania temperatury wewnątrz paletopojemników (IBC). Standar-
dowe osłony termoizolacyjne pasują do typowych pojemników o pojemności 
1 000 litrów.

Osłona termoizolacyjna może być stosowana wraz z ogrzewaczem do pojemni-
ków IBC z folią aluminiową w celu przyspieszenia procesu ogrzewania. Osłona 
termoizolacyjna izoluje zawartość pojemnika i przyspiesza proces ogrzewania.

Osłona Deluxe jest wykonana z wytrzymałej tkaniny marki Cordura z 
powłoką teflonową, dzięki czemu jest odporna na działanie substancji 
chemicznych i wysoce wodoodporna. Osłona termoizolacyjna jest pełno-
wymiarowa; jest wyposażona w klapę górną z zapięciami na rzepy, co bardzo 
ułatwia jej montaż i demontaż. Zapięcia na rzepy zostały umieszczone w miej-
scach otworów znajdujących się w pojemniku IBC, co ułatwia dostęp do nich.

Płaszcz termoizolacyjny IBC jest przeznaczony do termoizolacji i utrzy-
mania  temperatury  wewnątrz  paletopojemników  (IBC).  Standardowe 
osłony termoizolacyjne pasują do typowych pojemników o pojemności 1000 
litrów.

Płaszcz termoizolacyjny wykonano z tkanin nylonowych wysokiej jakości i wy-
posażono w 4 klamry szybkiego zwalniania, ułatwiające jego montaż. Dzięki 
zastosowanej konstrukcji osłona może być używana wraz z ogrzewa-
czem pojemników IBC - wystarczy najpierw założyć i podłączyć ogrze-
wacz do prądu, a następnie zamontować termoizolowaną osłonę kor-
pusu pojemnika jako warstwę zewnętrzną.

Ściągnąć  mocno  paski,  co  przyspieszy  proces  ogrzewania.  W  celu  dalszego  
przyspieszenia  ogrzewania  można  umieścić  ogrzewacz  z  folii  aluminiowej  u  
dołu pojemnika IBC. Do osłony korpusu pojemnika można dodać również gór-
ną pokrywę, co poprawi ogrzewanie lub utrzymanie temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkaniny nylonowe,
- wodoodporność,
- regulowane pasy
- klamry szybkiego zwalniania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkanina marki Cordura z powłoką teflonową,
- wodoodporność; odporność na działanie substancji chemicznych,
- wyposażona w klapę,
- zapięcia na rzepy w niezbędnych miejscach zapewniające dostęp do pojemnika.

nr artykułu rozmiar opis

111-9861E 4400 x 1000 mm wodoodporny pokrowiec na pojemniki IBC

nr artykułu rozmiar opis

113-1432 4400 x 1000 mm osłona termoizolacyjna IBC
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkaniny nylonowe,
- wodoodporność,
- regulowane pasy
- klamry szybkiego zwalniania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- tkanina marki Cordura z powłoką teflonową,
- wodoodporność; odporność na działanie substancji chemicznych,
- wyposażona w klapę,
- zapięcia na rzepy w niezbędnych miejscach zapewniające dostęp do pojemnika.

OSPRZĘT DO BECZEK
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WODOODPORNY POKROWIEC NA POJEMNIKI IBC

POKROWIEC TERMOIZOLACYJNY Z FOLII BĄBELKOWEJ NA POJEMNIKI IBC

Ten winylowy pokrowiec doskonale chroni pojemniki IBC przed działaniem wil-
goci. Złącza pokrowca są zgrzewane, dzięki czemu jest on całkowicie 
wodoszczelny.  Pokrowiec  IBC  jest  wykonany  w  rozmiarze,  który  umożliwia  
założenie  pod  spód  ogrzewacza  pojemników  IBC,  co  pozwala  bezpiecznie  
ogrzać zawartość pojemnika nawet w czasie deszczu czy przy wysokiej 
wilgotności otoczenia. 

Pokrowiec na pojemniki IBC jest wykonany z wytrzymałej tkaniny winylowej, a 
jego montaż i demontaż są bardzo proste. Pokrowiec można złożyć, dzięki 
czemu zajmuje mało miejsca w magazynie.

Pokrowiec termoizolacyjny z folii bąbelkowej stosuje się do termoizolacji po-
jemników  IBC.  Te  pokrowce  termoizolacyjne  z  aluminiowej  folii  bąbel-
kowej  zapewniają  doskonałą  ochronę  przed  promieniowaniem  sło-
necznym, blokując działanie promieni słonecznych padających bezpośrednio 
na pojemnik, gdyż odbijają promienie i zapobiegają nagrzaniu się pojemnika, 
dzięki czemu pojemniki można transportować bez dodatkowych osłon i/
lub składować na wolnym powietrzu bez obawy o zniszczenie czy przegrzanie 
ich zawartości wskutek działania promieni słonecznych.

Te  pokrowce  mają  aluminiową  warstwę  zewnętrzną,  która  odbija  promienie  
słoneczne oraz środkową warstwę z  folii  bąbelkowej,  która tworzy poduszkę 
powietrzną pomiędzy warstwą zewnętrzną a pojemnikiem, dzięki czemu ciepło 
nie przenika do środka wcale lub w minimalnym stopniu. Jest to pokrowiec 
jednoczęściowy,  dzięki  czemu  jego  montaż  i  demontaż  jest  prosty; 
pokrowiec  zapina  się  u  góry  na  rzepy,  co  zapewnia  łatwy  dostęp  do  górnej  
pokrywy pojemnika IBC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z folii aluminiowej,
- warstwa środkowa z folii bąbelkowej,
- doskonała ochrona przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- wykonany z wytrzymałej tkaniny winylowej,
- zgrzewane szwy zapewniają doskonałą wodoszczelność,
- może być stosowany wraz ogrzewaczem pojemników IBC.

nr artykułu rozmiar opis

115-1738 4400 x 1000 mm osłona termoizolacyjna IBC Deluxe

nr artykułu rozmiar opis

115-1736 4400 x 1000 mm pokrowiec termoizolacyjny z folii bąbelkowej
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