
Využitie:

Preèo by ste si mali kúpi� sklolaminátovú žumpu TITÁNIUM?

Aký objem žumpy potrebujete?

Pri výbere kubatúry odporúèame bra� do úvahy: 

Treba vybra� ani nie ve¾kú a zasa ani nie malú žumpu.  
S výberom Vám radi poradíme. 

- Pre všetky druhy objektov (domy,  chaty, penzióny, hotely, 
priemysel, atï.)

- K novostavbám aj rekonštrukciám objektov

valitné vyhotovenie certifikovanou strojovou technológiou 
- Korpus žumpy z jedného kusu, bez lepenia a spájania šróbami
- Vlnitá samonosná konštrukcia, ktorá výborne znáša zemný tlak
- Sklolaminát je kompozitný materiál, ktorý vyniká hlavne vysokou 

pevnos�ou v tlaku
- Nízka hmotnos� žumpy - až 50x nižšia ako pri betónových žumpách
- Vysoká odolnos� voèi chemikáliám a pôdnym podmienkam
- Jednoduchá inštalácia bez potreby �ažkej techniky (nádrže do 8000l)
- Bez nutnosti betonáže a možnos� inštalácie aj pri vysokej spodnej 

vode
- Žumpu osadíte aj na �ažšie dostupné miesta - horské oblasti, 

úzke pozemky,...
- 15 roèná záruka po splnení podmienok montáže

Sklolaminátové žumpy dodávame v objemoch od 3 000 do 16 000 litrov. V 
prípade potreby, je možné tieto žumpy medzi sebou jednoducho 
poprepája� a dosiahnete prakticky neobmedzený objem. 

- Pri akom objekte bude slúži�
- Ko¾ko osôb bude žumpu využíva�Spotreba vody v pripojenom 

objekte
- Objem fekálneho vozidla vo Vašom okolí

- K

Potrebujete kvalitnú, 
odolnú a samonosnú 
žumpu s dlhou 
životnos�ou, ale 
betónová ani plastová 
Vám nevyhovuje? 

Ponúkame Vám 
ekologickú a cenovo 
výhodnú alternatívu - 
sklolaminátové 
žumpy TITÁNIUM. 
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Montáž
Keïže má žumpa samonosnú vlnitú konštrukciu, netreba robi�  betónové lôžko, ani nádrž uchytáva� okami a 
podobne. Žumpa sa osádza na pieskové lôžko min. 20cm hrubé. Následne žumpu obsypávame a hutníme 
pieskom frakcie 0-3mm, v hrúbke minimálne 15cm z bokov a 20cm z vrchu žumpy. Po osadení komína a 
dosypania piesku na vrch žumpy, môžeme použi� vykopanú zeminu bez skál na zarovnanie terénu. Úplné 
montážne pokynu sú súèas�ou každej nami dodanej žumpy.

Èo je súèas�ou dodávky žumpy?
Každý zákazník, ktorý si objedná sklolaminátovú žumpu od nás 
dostane:
- Žumpu pod¾a zvoleného objemu s prítokom DN160mm 

alebo DN110mm s tesnením
- Štandardne 0,5m vysoký vstupný komín z kvalitnej 

2-stennej rúry
- Plastový poklop - pochôdzny
- Dokumentáciu k stavebnému povoleniu (certifikát, 

prehlásenie o zhode, vyhlásenie o parametroch, montážne 
pokyny, protokol o vodotesnosti)

Záver
Sklolaminátové žumpy TITÁNIUM si nachádzajú svoje uplatnenie už nieko¾ko rokov na trhoch v CZ, PL a SK                  
a majú ve¾a spokojných zákazníkov. Svojím vyhotovením sú vždy o krok vpredu pred konkurenciou a Vy máte 
istotu, že za svoju investíciu dostanete produkt najvyššej kvality. 

V prípade, že sa Vám páèi naša žumpa TITÁNIUM, neváhajte nás oslovi�. Radi Vám poradíme pri výbere tej 
najlepšej alternatívy. 

Ku každej sklolaminátovej žumpe od nás, dostanete ako darèek 
3baktérie do žumpy  na pol roka ZDARMA (rátané na žumpu s objemom 10m )AKCIA 

2018

Kontakt :
ELITCargo s.r.o. - žumpy, nádrže na vodu,  Za Vodou 132,  SK-027 41 Oravský Podzámok
TEL.: +421 43 5320 220 GSM: +421 918 460 335, 0918 956 540 FAX: +421 43 5823 674                
e-mail: info@sklolaminatovenadrze.sk      web: www.sklolaminatovenadrze.sk
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