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Elöregedett a tartályparkja?  

Új tároló rendszerre van szüksége?  

Technológiai szerelés is felmerült? 

Hívjon minket! 

Díjmentes ajánlattal és 

tanácsadással segítünk! 

 

 

- Nyomástartó edények 

6% engedmény! 
- Veszélyes folyadék tárolók 

  8% engedmény! 
 

- Vákuum tartályok 

 6% engedmény! 
Szénacél és saválló kivitelre is, 

tanúsítvánnyal, hatósági engedéllyel! 
 

Korrtech Kft.  
G y á r t á s ,  t e l e p í t é s  
4024 Debrecen, Rákóczi u. 37. 

www.korrtech.hu 

T:+36-52/455-416;  
M:+36-30/9285-453 

Kibővítettük tartálygyártói 
tevékenységünket.  Tartály vagy 
tároló telepítését tervezi?  
Keressen minket ajánlatkéréssel! 
 
Nyitvatartás: 
7:00–16:00 (hétfőtől péntekig) 
e-mail (bármikor):  
korrtech@t-online.hu 
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Tanúsítványaink alapján alkalmasak vagyunk sokféle 
olyan tartály, berendezés gyártására, melyek az ipar 
területén előfordulnak. 

Elindítottuk a tartály és készülékgyártási 
tevékenységünk bővítését, fejlesztését. Új, korszerű 
gyártóeszközöket telepítettünk (lemezolló, hengerítő, 
forgató, hegesztőgép).  

Telephelyünkön rendelkezünk a tartálygyártáshoz 
szükséges daruzott csarnokkal, vannak minősített 
hegesztőink és berendezéseink a feladatra, és mérnökeink 
között van, aki rendelkezik ez irányú tapasztalattal. 

 
Referenciáink sorában már szerepelnek szénacél és saválló 
préslevegő tartályok, használati melegvíz tartályok, 
porleválasztó ciklonok, cseppleválasztó edények, vákuum 
tartályok. 
 

Vállaljuk többek között (szénacél és saválló kivitelben 
is, akár 5 l-től az 50 m3-esig): 

- nyomástartó edények 
- préslevegő tartályok 
- használati melegvíz tárolók 
- leválasztó ciklonok  
- kondenz tartályok 
- hűtési puffertárolók 
- szedő és szeparátor tartályok 
- veszélyes folyadék tárolók 
- olvadék tárolók 

- vákuum tartályok, stb. 
gyártását, telepítését, helyszíni technológiai szerelését, 
átalakítását, javítását. 
 
Alap gyártási kapacitásunk a következő: 

- tartály térfogat 50 m3, 
- anyagminőség saválló és szénacél,  
- lemezvastagság savállónál 8 mm, szénacélnál 10 mm 

Ettől nagyobb méretek gyártását is meg tudjuk oldani alvállalkozó 
bevonásával. 
 

Jogosultságaink, tanúsítványaink: 
- Tanúsítvány ISO 9001:2000 (TÜV) 

- Tanúsítvány MSZ EN 3834-2 (TÜV) 

- Hatósági bizonyítvány a 8/2018 (VIII.17.) IKIM rendelet szerint 

- Hatósági igazolás az 1/2016. (I.5.) NGM rendelet szerint  

- 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet (PED) szerinti tanúsítvány 

- 1/2016. (I.5.) NGM rendelet (Veszélyes t.) szerinti tanúsítvány 
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