Oferta rezervor motorina 20.000l
Rezervorul cilindric orizontal mono-perete cu urmatoarele calitati:
- realizat din otel carbon S235JR/Fe360B de prima calitate de o grosime de 3mm;
- vopsire electrostatica cu smalt antirugina
Rezervorul este alcatuit din:
- Suport /inel de ridicare,
- Aerisitor de 1” ½ prevazut cu calota “rupe-flacara”
- Garnituri din neopren omologate
- indicator de nivel mecanic pe baza de plutitor,
- gura de incarcare cu inchidere usoara de 3’’ in alama /aluminiu
- suport pentru impamantare,
- cuva de retentie metalica vopsit intern si extern,
Produsul este, insotit de declaratia de conformitate, tabel metric-volumetric,
certificat de garantie, fisa tehnica si are o garantie de 12 luni ca ansamblu si 5 ani
pentru bazin

POMPA analogica - 90-Lt/m’ 220V dotat de contoar mecanic cu 3 cifre partiale si 6
cifre totale, pistol automat, toleranta +/- 1%, 4 mt. tub si filtru de aspiratie si protectie,
intrerupator de urgenta

Pret

5.650 euro

Preturile sunt exprimate in Euro, nu contin TVA curs BNR + 3%.Plata se face in CONTUL RO72CARP024200501367RO02 deschis
la Carpatica Ag. Pascani cu OP in ziua facturarii 50% si 50% la livrare. In cazul in care apar intarzieri la plata, se percep penalitati
de 0,25 % din suma datorata pe zi de intarziere.Livrarea in max 48-72 ore de la confirmare comenzii si in functie de stocul
disponibil , 14-28 zile pentru produsele speciale care nu sunt în stoc.Oferta valabila 60 zile.Prezenta ofertă ţine loc de contract în
situaţia în care se va face comanda fermă de către client.În situaţia în care există contract încheiat între părţi se vor aplica
prevederile contractului. Optikat SRL nu poate prelua raspunderea pentru eventualele modificari de stoc, pret sau intarzieri
cauzate de producator,importator sau transportator.Tranpostul rezervorului la beneficiar este in clus in prêt.

Cu stima,
ing.ec.Apavaloaei Sebastian
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