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GEP
De firma GEP is in 2004 overgenom-
en door de firma Dehoust. Het 
merk GEP geldt als gerenomeerd 
merk voor regenwater-, infiltratie- 
en grijswatersystemen. De tanks 
van Dehoust worden binnen de 
Benelux door GEP Benelux BV ge-
distribueerd.

PROOFED BARRIER
De produkten met het PROOFED 
BARRIER label hebben een speciale 
fluoriseringsbehandeling onder-
gaan. Dit resulteert in een reukvrij 
materiaal zodat er geen hinderlijke 
geuren via het materiaal uit kun-
nen treden.

PE-PLUS
Biedt de zekerheid dat de gebruik-
te materialen bestendig zijn tegen 
de soms aggressieve chemische 
samenstelling van (bio)diesel.

TüV
Geeft aan dat het betreffende 
produkt gecertificeerd is conform 
de geldende normen van het Duit-
se TüV.

RAL
Het RAL-keurmerk biedt de ze-
kerheid van bewaakte produkt-
kwaliteit. De RAL-instituut, o.a. 
bekend van de kleurcodes, con-
troleert en waarborgt dit.
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Plaatsingsvoorwaarden
Enkelwandige tanks dienen aan twee zijden een afstand tot 
de wanden hebben van minimaal 40 cm om de toeganke-
lijkheid te waarborgen. De afstand tot de overige wonden 
dient minimaal 5 cm te zijn. Opslag van milieuverontreini-
gende vloeistoffen dient te geschieden conform de plaatse-
lijk geldende verordeningen. Voor alle enkelwandige tanks 
zijn optionele lekbakken leverbaar, zie voor de specificaties 
daarvan bij de lekbakken.

Enkelwandige 
Industrietanks

Artikel nr. Type en Inhoud Afmetingen in mm Gewicht
D61170 PE Trio 600 720 x 720 x 1.400 21 kg

D61173 PE Trio 750 720 x 720 x 1.700 24 kg

D61190 PE Trio 1000 780 x 780 x 1.980 30 kg

D971180 PE Trio 1100 1.530 x 760 x 1.350 38 kg

D971181 PE Trio 1500 1.530 x 760 x 1.730 48 kg

D971183 PE Trio 2000 2.100 x 760 x 1.690 74 kg

Omschrijving
De enkelwandige tanks zijn vervaardigd uit één stuk en zijn geblazen 
in HD-PE. Dit materiaal is bestand tegen vele verschillende vloeistof-
fen tot een dichtheid van 1,15 g-cm3. De tanks zijn aan de bovenzijde 
voorzien van 4 aansluitingen van elk 2``. Onder het maximale vloei-
stofpeil bevinden zich geen aansluitingen of lassen. De uitvoeringen 
zonder staalbanden maaktze geschikt voor plaatsing in een corrosie 
agressieve omgeving.

Geschikte vloeistoffen
De enkelwandige tanks zijn in principe geschikt voor 
de volgende vloeistoffen;
•	 dieselolie
•	 smeerolie, hydraulische olie, snij-olie
•	 plantaardige olie in alle concentraties
•	 enthylenglykol als koelvloeistof
•	 fotochemicalien
•	 ammoniakoplossing
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Afmetingen 600 en 750 liter tanks

Afmetingen 1100 en 1500 liter tanks

Afmetingen 1000 liter tank

Afmetingen 2000 liter tank



PE tanks voor regenwater, drinkwater en afvalwater

Kunststof Binnentanks 
Type AquaFlow

Toebehoren AQF Binnentanks

Art.-Nr. Omschrijving

D971765 Basisset voor koppeling van twee AQF tanks DN50 met twee kranen van elk 1 1/2''

D971770 Uitbreidingsset voor koppeling van extra AQF tank met kraan 1 1/2''

D71645 Kraan 2`` om de collectorleiding DN50 af te sluiten

D72176 Adaptor met 1 ½'' binnendraad t.b.v. Tankaansluiting S56x4 van AQF-tank

D971640 Kraan 1 ½'' met adaptor S56x4 t.b.v. Tankaansluiting AQF-tank

De kunststof tanks type AquaFlow AQF zijn in verschillen-
de uitvoeringen en volumes leverbaar. De tanks kenmer-
ken zich door hun stevige constructieve eigenschappen 
en handvaten voor eenvoudige plaatsing. Standaard zijn 
de tanks uitgerust met een kinderveilig deksel van 240 
mm diameter. De types AQF 570 en 690 zijn daarnaast 
uitgerust met een aantal extra aansluitingen. Deze tanks 
worden daarom veel toegepast bij specifieke toepas-
singen zoals warm water, grijswater, warmteopslag- en 
disconnectietanks met ingebouwde pompen. Specifieke 
klantwensen zoals een extra breed deksel van 540 mm, 
extra aansluitingen of een isolatiemantel zijn mogelijk.
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Afmetingen Binnentank AQF 1000/750 Liter Blauw Afmetingen Binnentank AQF 570/690 Liter Grijs
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Art.-Nr. Omschrijving Afmetingen in mm Aansluitingen Gewicht

D61205 Binnentank AQF 570 Liter Grijs 720x720x1430 Boven 2 x 2`` Onder 2 x S56x4 18 kg

D61215 Binnentank AQF 690 Liter Grijs 720x720x1700 Boven 2 x 2`` Onder 2 x S56x4 22 kg

D61176 Binnentank AQF 750 Liter Blauw 720x720x1720 Boven 2 x 2“, Onder 1 x S56x4 24 kg

D61196 Binnentank AQF 1000 Liter Blauw 780x780x2000 Boven 2 x 2“, Onder 1 x S56x4 30 kg

Afmetingen van de tanks

Afmetingen en Detail Z AQF 1000/750 Liter Blauw
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De kunststof tanks zijn versterkt met stalen banden en geschikt 
voor dieselolie, smeerolie, hydraulische olie, plantaardige olieën, 
koelvloeistof (ethylenglykol CH2OH), ammoniakwater (NH4OH) en 
fotochemicaliën tot een dichtheid van 1,15 gram per cm3.

De tanks zijn voorzien van deksels met kinderveilige sluiting, uit 
één stuk gefabriceerd dus absoluut waterdicht, optionele koppel- 
en aansluitsets leverbaar. Leverbaar in het zwart en wit (semi-trans-
parant). Staalbanden zijn koppelbaar voor stabiele constructie.

Bovengrondse Tanks PE met stalen banden 1.100 tot 4.000 Liter

Kunststof 
Binnentanks

1 2

3

4

1. Schroefdeksel 400 mm met kinderveilige spanband
2. Kunststof dopmoer op 2” buitendraad
3. Verzinkte staalbanden voor stevige constructie
4. Ingegoten flensaansluiting t.b.v. 8 M10 bouten
5. Handvaten voor eenvoudige plaatsing 

*Op aanvraag met een gat in het midden.

5
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Foto: speciale aansluitingen, op klantwens, mogelijk

Art. nr D971128

Art. nr D971606

Art. nr D971127

Foto: koppelstukken

Artikelnr. Omschrijving        Lengte in mm Breedte in mm Hoogte in mm Gewicht in kg

62004 Kunststof Binnentank Zwart PE 1.100 L 1.300 1.980 920 420

62006 Kunststof Binnentank Zwart PE 1.500 L 1.300 2.480 1.415 500

62008 Kunststof Binnentank Zwart PE 2.000 L 1.300 2.880 1.820 500

62062 Kunststof Binnentank Zwart PE 3.000 L 1.600 2.100 920 550

62064 Kunststof Binnentank Zwart PE 4.000 L 1.600 2.300 1.120 540

D971128 Aansluitstuk Flensbocht 90 graden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

D971606 Aansluitstuk Flens recht n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

D971127 Aansluitstuk Flens T-stuk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

D971608 Flensstuk 2`` n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Foto: speciale aansluitingen met tegenflens mogelijkFoto: Aangepaste mangaten (tot 600mm) mogelijk



Opvangbakken voor optimale veiligheid en zekerheid

Lekbakken PE

Artikelnr. Omschrijving Binnenmaat in mm Buitenmaat in mm* Gewicht        

D930050 Lekbak PE Zwart W220 944 x 844 x 300 1.100 x 1.000 x 308 30 kg

D930065 Lekbak PE Zwart W330 1.644 x 844 x 240 1.800 1.000 x 248 41 kg

D930064 Lekbak PE Zwart W440 2.194 x 844 x 240 2.350 x 1.000 x 248 50 kg

D930052 Lekbak PE Zwart W600S 914 x 944 x 750 1.100 x 1.100 x 758 60 kg

D930053 Lekbak PE Zwart W600/2S 1.044 x 1.744 x 500 1.200 x 1.900 x 508 58 kg

D930054 Lekbak PE Zwart W600/3S 1.044 x 2.594 x 500 1.200 x 2.750 x 508 91 kg

D930055 Lekbak PE Zwart W700S 1.384 x 884 x 600 1.540 x 1.040 x 608 67 kg

D930056 Lekbak PE Zwart W700/2S 1.384 x 1.644 x 500 1.540 x 1.800 x 508 65 kg

D930057 Lekbak PE Zwart W700/3S 1.384 x 2.394 x 500 1.540 x 2.550 x 508 106 kg

D930070 Lekbak PE Zwart W750 1.084 x 944 x 750 1.240 x 1.100 x 758 64 kg

Enkelwandige tanks voor chemische stoffen dienen 
veilig opgesteld te worden. Dehoust produceert 
hiervoor lekbakken in verschillende afmetingen zo-
dat iedere soort tank uitgerust kan worden met een 
lekbak zodat kalamiteiten letterlijk en figuurlijk on-
dervangen worden.
De lekbakken zijn vervaardigd uit hoogwaardig 
HDPE die versterkt zijn met stalen profielkokers. Er 
kunnen meerdere tanks in één lekbak geplaatst wor-
den, mits de vloeistoffen niet dusdanig verschillend 
zijn dat ze een chemische reactie tesamen veroorza-
ken. De standaard-tanks zijn precies afgestemd op 
de verschillende tanks uit het Dehoust assortiment. 
Uiteraard is maatwerk en specifieke wensen moge-
lijk.
Tanks horen dermate in een lekbak opgesteld te 
worden dat de zijkanten van de lakbak een afstand 
hebben van 10 cm tot de tankwand. De kopse kan-
ten van de tank dienen 40 cm ruimte tussen lekbak-
wand en tankwand te hebben.

Toegelaten vloeistoffen om te beschermen mid-
dels een lekbak zijn; smeeroliën, hydraulische oli-
en H, HL en H-LP conform DIN 51, 524/51 en 525, 
Oliën voor warmtewisseling conform DIN 51 522, 
fotochemicaliën, organische zuren tot 10%, koel-
vloeistoffen zoals ethylenglycol, betonchemicalien 
m.u.v. WGK3, AdBlue à 32,5% conform DIN 70070. 
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* Afmetingen inclusief verstevigingribben. Maatwerk is mogelijk op aanvraag.

Artikelnr. Omschrijving Binnenmaat in mm Buitenmaat in mm* Gewicht        

D930060 Lekbak PE Zwart W750/2 1.024 x 1.944 x 500 1.180 x 2.100 x 508 62 kg

D930066 Lekbak PE Zwart W750/3 1.024 x 2.594 x 500 1.180 x 2.750 x 508 78 kg

D930061 Lekbak PE Zwart W1000S 1.344 x 1.024 x 750 1.500 x 1.180 x 758 76 kg

D930062 Lekbak PE Zwart W1000/2S 1.344 x 1.944 x 500 1.500 x 2.100 x 508 72 kg

D930063 Lekbak PE Zwart W1000/3S 1.344 x 2.744 x 500 1.500 x 2.900 x 508 107 kg

D930071 Lekbak PE Zwart W1000 1.444 x 944 x 750 1.600 x 1.100 x 758 76 kg

D930079 Lekbak PE Zwart W1000/2 1.444 x 1.944 x 500 1.600 x 2.100 x 508 75 kg

D930080 Lekbak PE Zwart W1000/3 1.444 x 2.844 x 500 1.600 x 3.000 x 508 99 kg

D930078 Lekbak PE Zwart W1000C Rooster 1.244 x 1.644 x 500 1.400 x 1.800 x 1.008 79 kg

D930072 Lekbak PE Zwart W1100DF 1.584 x 944 x 750 1.740 x 1.100 x 760 82 kg

D930068 Lekbak PE Zwart W1100/2 1.584 x 1.944 x 500 1.740 x 2.100 x 508 79 kg

D930067 Lekbak PE Zwart W1100/3 1.584 x 2.844 x 500 1.740 x 3.000 x 508 118 kg

D930081 Lekbak PE Zwart W1100 Trio 944 x 1.744 x 750 1.100 x 1.900 x 758 87 kg

D930082 Lekbak PE Zwart W1100 Trio/2 1.944 x 1.744 x 500 2.100 x 1.900 x 508 84 kg

D930083 Lekbak PE Zwart W1100 Trio/3 2.744 x 1.744 x 500 2.900 x 1.900 x 508 107 kg

D930073 Lekbak PE Zwart W1500DF 1.944 x 1.024 x 750 2.100 x 1.1180 x 758 97 kg

D930085 Lekbak PE Zwart W1500/2 1.944 x 1.744 x 750 2.100 x 1.900 x 758 126 kg

D930086 Lekbak PE Zwart W1500/3 1.944 x 2.594 x 750 2.100 x 2.750 x 758 208 kg

D930087 Lekbak PE Zwart W1500GFK 2.144 x 944 x 750 2.300 x 1.100 x 758 113 kg

D930088 Lekbak PE Zwart W1500 GFK/2 2.144 x 1.744 x 750 2.300 x 1.900 x 758 145 kg

D930089 Lekbak PE Zwart W1665 1.944 x 1.194 x 750 2.100 x 1.350 x 758 104 kg

D930090 Lekbak PE Zwart W1665/2 1.944 x 1.944 x 750 2.100 x 2.100 x 758 139 kg

D930074 Lekbak PE Zwart W2000DF 2.344 x 1.194 x 750 2.500 x 1.350 x 758 129 kg

D930093 Lekbak PE Zwart W2000/2 2.344 x 1.844 x 750 2.500 x 2.750 x 758 230 kg

D930095 Lekbak PE Zwart W2000 Trio 2.504 x 1.194 x 750 2.660 x 1.350 x 758 137 kg

D930096 Lekbak PE Zwart W2000 Trio/2 2.504 x 1.844 x 750 2.660 x 2.000 x 758 166 kg

D930071 Lekbak PE Zwart W2000GFK 2.594 x 1.044 x 750 2.750 x 1.200 x 758 133 kg

D930092 Lekbak PE Zwart W2000GFK/2 2.594 x 1.744 x 750 2.750 x 1.900 x 758 165 kg

D930075 Lekbak PE Zwart W2500DF 2.344 x 1.444 x 750 2.500 x 1.600 x 758 141 kg

D930076 Lekbak PE Zwart W3000DF 2.440 x 1.440 x 900 2.600 x 1.600 x 908 225 kg

D930077 Lekbak PE Zwart W4000DF 2.840 x 1.440 x 1.000 3.084 x 1.684 x 1.008 263 kg



Uniek Aansluitset voor dubbelwandige Mazouttanks
In tegenstelling tot de traditionele aansluitsets van  
mazouttanks bestaat dit unieke aansluitset niet uit drie 
verschillende buizen maar uit slechts één prefab buis die 
alle functies in zich behelst. Dankzij de dubbele wand 
van de buizen voorziet slechts één aansluiting in zowel  
vulling, ontluchting als aanzuigleiding. Dit maakt de  
montage aanmerkelijk eenvoudiger en veel sneller.
Bovendien bevat het aansluitset individuele overloopbe-
veiligingen voor iedere tank. Dus zelfs als er na jarenlang 
veelvuldig gebruik sprake is van verschillende niveaus in 
de tanks dan zal er bij vulling geen enkele tank kunnen 
overstromen. Dus dit veelvuldige probleem van vervui-
ling en geuroverlast na een overstroming wordt met dit 
set voorkomen. Deze overloopbeveiliging is met dit set 
zelfs dubbel uitgevoerd, dus dubbele zekerheid! 

De aanzuigleiding waarmee het mazout aangezogen 
wordt bevindt zich in standaard tanks iets boven de  
bodem. Daarmee is de kans aanwezig dat er vuil van de 
bodem aangezogen wordt wat storingen veroorzaakt in 
de brander of ketel. Dit unieke aansluitset voorzien in 
drijvende aanzuigingen die onder het vloeistofopper-
vlak aanzuigen, dus verstopte aanzuigleidingen behoren 
met dit set tot het verleden. Bij temperatuurverschillen 
en veranderend vloeistofpeil leidt tot drukverschillen die 
de tanks kunnen vervormen of beschadigen. De tanks  
dienen daarom uitgevoerd te worden met speciale  
drukontlastingen. Bij dit set zijn deze drukontlastingen 
standaard ingebouwd in iedere tankaansluiting. Dus geen 
extra kosten voor aanschaf en montage van dergelijke  
armaturen. 
Uiteraard is dit set, net zoals alle dubbelwandige  
mazouttanks van Dehoust, voorzien van de speciale 
Proofed Barier coating zodat geuroverlast uitgesloten 
is. Uiteraard is dit aansluitset toegelaten conform de  
technische norm Z-40.7-459

Voordelen van uniek aansluitset
•	 Alle functies met slechts één aansluitbuis en één tankaan-

sluiting, dus zeer snelle montagetijden.
•	 Iedere tank is voorzien van een overloopbeveiliging, dus 

nooit meer overstroming bij vulling.
•	 Aanzuiging van mazout via drijvende aanzuigingen, dus 

geen kans op verstoppingen en storingen aan de ketel.
•	 Drukontlasting in iedere tankaansluiting, dus nooit meer 

vervorming of beschadiging van tanks.
•	 Voorzien van speciale PE Proofed Barier coating, dus nooit 

meer de overlast van geur van mazout.

N
ie

uw
Mazouttanks  
Aansluitset
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Aansluiten en vullen van mazouttanks, veilig en 
eenvoudig. 
Voor de dubbelwandige tanks is een speciaal vul- een 
aansluitset ontwikkeld. Dit systeem is, net als de tanks 
dubbelwandig, en kent vele voordelen. Het systeem 
is zeer eenvoudig te monteren en aan te sluiten op 
vulleiding, ontluchting en zuigleiding. De niveau-
sensoren bieden veiligheid bij het vullen en voor-
komen het overstromen van de tanks. De drijvende  
aanzuigingleiding vermindert de kans op storingen 
van de ketel als gevolg van vervuiling.

Veiligheids vulsysteem type DE-A-01

Drijvende aanzuigingen

Telescopische buis

Overloopsensor

Vlotterschakelaar

Gecombineerde dubbelwandige vul- en ontluchtingsbuis

Overloopbeveiliging op iedere tank en drijvende aanzuigingen

Detail van drukontlasting

Draaibare ontluchtings aansluiting



TrioSafe 750 tot 1500 met Veiligheids Vulsysteem

Dubbelwandige 
TrioSafe Tanks

Dubbelwandige geur-ondoorlaatbare tanks voor ma-
zout.
De TrioSafe tanks zijn vervaardigd volgens de diffusie 
technologie ‘’proofed barrier’’. De binnentanks zijn dus 
absoluut geurvrij en bovendien elk afzonderlijk getest 
op dichtheid. De buitenmantel is gemaakt van HD-PE, 
uit één stuk geblazen, en dus absoluut dicht. Ook de bui-
tentank is op dichtheid getest.

Opstelmogelijkheden TrioSafe 750 en 1000

Afmetingen in mm, betracht de minimale afstanden tot wanden en ketels, de 
afmetingen die tussen haakjes zijn weergegeven gelden voor de TrioSafe 1000. 
Paketten voor enkele tanks en grotere installaties zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr. Omschrijving Code
D952400 Startpakket SP

D952402 Uitbreidingspakket UP-K

D952405 Hoekpakket HP-K
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Alle voordelen op een rij;
•	 lange levensduur dankzij corrosievrij kunststof
•	 binnentank van geurdicht kunststof
•	 dankzij dubbelwandigheid mag de tank geplaatst worden 

zonder veiligheidsmuren
•	 geringe afstand tot wanden is geoorloofd

Artikel nr. Omschrijving Code
D952400 Startpakket SP

D952402 Uitbreidingspakket UP-K

D952405 Hoekpakket HP-K

Afmetingen en Specificaties van TrioSafe Tanks
Omschrijving Art. Nr. Lengte Breedte Hoogte* Gewicht

TrioSafe 750 Plus D961501 780 mm 780 mm 1.710 mm 44 kg

TrioSafe 1000 Plus D961510 810 mm 810 mm 1.990 mm 56 kg

TrioSafe 1100 Plus D961540 1.580 mm 790 mm 1.360 mm 62 kg

TrioSafe 1500 Plus D961520 1.580 mm 790 mm 1.740 mm 76 kg

*bij toepassing van het veiliheids vulset type DE-A-01 dient men 300 mm extra te rekenen.

Opstelmogelijkheden TrioSafe 1100 en 1500

Afmetingen in mm, voorschriften 
en normen dienen bij de plaatsing 
betracht te worden. Paketten voor 
enkele tanks en grotere installaties 
zijn op aanvraag leverbaar.



alle voordelen op een rij;
•	 buitenmantel van lichtondoorlaatbare robuust 

tweezijdig verzinkt staal
•	 binnentank van geurdicht kunststof met proo-

fed barrier certificaat
•	 geschikt voor opslag van mazout, olie en die-

selolie met biologische bestanddelen conform 
DIN V 51603-6

•	 dankzij dubbelwandigheid mag de tank ge-
plaatst worden zonder veiligheidsmuren of 
coating, ook in waterbeschermingsgebieden

•	 geringe afstand tot wanden is geoorloofd
•	 geringe afstand tot ketel is geoorloofd

Compacte opstelling mogelijk
De PE-Kombi kan in de variaties 1+1 tot 5+1 uitgerust worden met 
een dwars opgestelde tank. Dit maakt een zeer compacte positione-
ring van de tanks mogelijk. Hiervoor kan het dwars-pakket toege-
past worden.

PE-Kombi 720 en 1.000 met veiligheids vulsysteem

Dubbelwandige 
PE-Kombi Tanks

De PE-Kombi bestaat uit een kunststof binnentank die vervaardigd 
is volgens de diffusie technologie ‘’proofed barrier’’. Deze tanks 
zijn dus absoluut geurvrij en bovendien elk afzonderlijk getest op 
dichtheid. De tank is dubbelwandig uitgevoerd waarbij de buitenste 
mantel vervaardigd is van tweezijdig verzinkt staal. Bij iedere tank 
wordt een lekdetektiesensor en een niveau-sensor meegeleverd. De 
breedte van de tank is met 700 mm ideaal geschikt om door vrijwel 
iedere deur te passen. Hierdoor is de tank ook geschikt bij renovatie.

Afmetingen en Specificaties van PE-Kombi Tanks
Omschrijving Art. Nr. Lengte Breedte Hoogte Gewicht

PE-Kombi 720 Plus D961201 1.100 mm 700 mm 1.200 mm 68 kg

PE-Kombi 1000 Plus D961202 1.100 mm 700 mm 1.600 mm 84 kg

Hoogte inclusief overloopalarm 1.550 respectievelijk 1.950 mm
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Opstelmogelijkheden PE-Kombi 720 en 1000

Artikel nr. Omschrijving Code
D952400 Startpakket DE-A-01 t.b.v. de eerste tank in een rij Tri-

osafe of PE-Kombi tanks. 
SP

D952402 Uitbreidingspakket DE-A-01 t.b.v. uitbreiding met Tri-
oSafe tanks 750, 1000, 1100 en 1500

UP-TS

D952405 Hoekpakket DE-A-01 t.b.v. hoekopstelling en dubbele rij 
van Triosafe 750, 1000, 1100 en 1500

HP-TS

D952403 Uitbreidingspakket DE-A-01 t.b.v. uitbreiding met PE-
Kombi tanks 720 en 1000

UP-K

D952406 Hoekpakket DE-A-01 t.b.v. hoekopstelling en dubbele rij 
van PE-Kombi 720 en 1000

HP-K

D952407 Dwarspakket DE-A-01 t.b.v. Plaatsing van een PE-Kombi-
tank dwars op de rij

D UP
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Aanzuigset met drijvende aanzuigingen voor bestaande mazouttanks

Art. Nr. Aantal 
tanks

Beschrijving

D72310 1 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 1 tank

D72320 2 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 2 tanks

D72330 3 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 3 tanks

D72340 4 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 4 tanks

D72350 5 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 5 tanks

Drijvende  
Aanzuigingen

Bestaande mazouttanks kunnen gemoderniseerd en aan-
gepast worden aan de huidige stand der techniek met mo-
derne aansluitsets. Deze sets voorzien in drijvende aanzui-
gingen en overloopbeveiligingen per tank. De oude tanks 
worden daardoor veiliger, gebruiksvriendelijker en minder 
storingsgevoelig. De overloopsensoren in het aansluitset 
worden eenvoudig doorgelust via de speciale stekkers op 
de aansluitingen op de tanks. De tanks kunnen daardoor 
bij vulling niet meer overstromen. 

De drijvende aanzuigingen in iedere tank voorkomen ver-
stoppingen in de aanzuigleiding van de brander en de 
ketel. Dit uniforme aansluitset past op vele soorten tanks 
van verschillend fabrikaat en voorziet tevens in nieuwe 
geurdichte ringen. Het set is geschikt van één tot vijf tanks 
die naast elkaar opgesteld zijn met een hartafstand tot 
maximaal 800 mm. Maximale tankhoogte is 1.750 mm. 
Maatwerk is echter mogelijk.
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Art. Nr. Aantal 
tanks

Beschrijving

D72310 1 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 1 tank

D72320 2 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 2 tanks

D72330 3 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 3 tanks

D72340 4 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 4 tanks

D72350 5 Aansluitset Mazout met drijvende aanzuiging en 
overloopbeveiliging t.b.v. 5 tanks

Toegelaten vloeistoffen
De dubbelwandige tanks en het vulsysteem type 
DE-A-01 zijn geschikt voor;
•	 mazout brandstof conform DIN51603
•	 dieselolie conform DIN EN590
•	 biodiesel conform DIN V 51603-6
Indien de dubbelwandige tanks niet gekoppeld 
worden maar gebruikt worden als enkele tank 
dan geldt de toelating voor meerdere vloeistof-
fen, zie hiervoor de algemene voorschriften.

Plaatsingsvoorschriften
Dankzij de hoge veiligheid van de dubbelwandige tanks mogen deze 
vlak tegen de wand geplaatst worden. Bij opstelling in één rij is 3 x 5 cm 
voldoende en 1 x 40 cm. Deze 40 cm is ook de minimale afstand tot een 
ketel of brander. Deze afstand mag zelfs tot 10 cm gereduceert worden 
indien de oppervlaktetemperatuur van de ketel niet hoger is dan 40 gra-
den C. De voorschriften vereisen tevens dat elke tank inspecteerbaar is.

Bij opstelling van de tanks in een hoek gelden ook de 3 x 5 cm en 1 x 
40 cm. Bij de vaak toegepaste opstelling in een dubbele rij (bijvoorbeeld 
2x3) geldt een afstand van 2 x 5 cm en 2 x 40 cm vanaf twee elkaar 
grenzende zijden en een plafondafstand van 60 cm. (gemeten vanaf de 
bovenkant van de tank) Bovendien gelden de plaatselijke voorschriften 
zoals de TrwS791.

Dubbelwandige 
Tanks

Enkelwandige tanks zijn voor een veilige opslag van chemicalieën ei-
genlijk achterhaald door de huidige stand van de techniek. Ook lekbak-
ken die dienen als veiligheid doorstaan niet altijd de kwaliteitseisen en 
geldende normen en voorschriften. Indien met olie op wil slaan dan 
gebruikt men het beste dubbelwandige tanks. Dubbelwandige tanks 
bieden dubbele veiligheid, niet alleen op de korte- maar ook op de 
lange termijn.
Indien men de ketel of brander vervangt kan men daarom het beste 
ook de oude mazouttanks vernieuwen. Moderne nieuwe mazouttanks 
bieden;
•	 plaatsbesparing dankzij optimale bouwvorm
•	 perfecte oplossing voor opslag van moderne zwavelarme mazout 

met biologische ingrediënten
•	 geurdichte materialen van moderne tanks, dus geen hinderlijke 

geuren in het gebouw
Samen met het vulsysteem, type DE-A-01 dat voor systemen tot 6 tanks 
toegepast kan worden, bieden PE-Kombi Tanks en TrioSafe tanks opti-
male veiligheid en comfort voor de gebruiker.

Ontluchtings- 
mogelijkheden bij 
de laatste tank



De dubbelwandige opslagtanks van het type PE 
Kombi bestaat eigenlijk uit twee tanks. De bin-
nentank is van kunststof PE en de buitenkant is 
van verzinkt staal. De PE Kombi tank is de ideale 
opslagtank voor mazzout, olie, dieselolie, plant-
aardige oliën, smeerolie, hydraulische olie en 
thermische oliën.
De ingebouwde lekkage-sensor LS-03 maakt een 
veilige opslag conform de geldende normen en 
wettelijke voorschriften mogelijk. Omwisseling 
voor een optisch of akoestisch alarm is niet nood-
zakelijk.Om de vele optionele toebehoren aan te 
kunnen sluiten zijn de tanks aan de bovenzijde 
uitgerust met vier aansluitingen van elk 2”. De 
PE Kombi opslagtanks zijn, conform de geldende 
normen, ontworpen om een brandduur van 30 
minuten te weerstaan zonder lek te geraken.

De PE Kombi opslagtanks kunnen in gebouwen zonder 
tussenwand en zonder oliedichte coating opgesteld wor-
den. De tank kan los, enkelvoudig, opgesteld worden. Bij 
opslag van dieselolie, conform DIN EN590, mogen tot vijf 
tanks op elkaar aangesloten worden. Het speciale mon-
tage- en koppelset is daarvoor geschikt tot 50 l/min.

Dubbelwandige opslagtanks van PE en verzinkt staal

PE Kombi  
Opslagtanks

De PE Kombi opslagtanks zijn geschikt 
voor opslag van de volgende vloeistof-
fen; mazoutolie conform DIN51603-1, 
Bio-olie conform DIN 51603-6, dieselolie 
conform DIN EN 14214, smeerolie, hydrau-
lische olie, warmtewisselaarolie, plantaar-
dige oliën zoals olijfolie, zonnebloemolie, 
koolzaadolie, lijnzaadolie etc. en gebruik-
te oude olie van verschillende aard met 
brandpunt lager dan 55 graden celsius.
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Artikelnr. Omschrijving      

D961301 PE Kombi Opslagtank 720 Liter. Afmeting (LxBxH) 1.100 x 700 x 1.200 mm, gewicht 68 kg

D961302 PE Kombi Opslagtank 1.000 Lit. Afmeting (LxBxH) 1.100 x 700 x 1.600 mm, gewicht 84 kg

D961212 Basis aansluitsets voor twee PE Kombi opslagtanks

D961214 Uitbreidingsset voor 3de 4de of 5de PE Kombi opslagtank

D910194 Pompbeugel voor pompmontage OP de PE Kombi opslagtank

D961216 Pompbeugel voor pompmontage NAAST de PE Kombi opslagtank

D971615 Overloopbeveiliging met akoestisch en optisch alarm, voorkomt overbevulling

D961305 Vulleiding 2“ met koppeling om tanks te vullen.

D920078 Opvangbak voor restolie

D910191 Elektropomp Visconet II voor olie tot SAE80, ca. 25 liter-minuut 230 V

D910186 Dieselpomp W40 met beveiliging met 4 meter slang, ca. 38 liter-minuut 230 V

D910193 Dieselpomp W50 II volautomatisch met 4 meter slang, ca. 50 liter-minuut 230 V

D910187 Dieselpomp W50 II, zoals art. nr. D910193 maar met extra digitale meting met teller

De dieselolietanks zijn onderling uitbreidbaar zodat er een vo-
lume van max. 5.000 liter gevormd kan worden. Bovendien zijn 
de PE Kombi opslagtanks uitbreidbaar met een pompsysteem. 
Daarmee zijn ze geschikt als decentraal en mobiel tankstation. 
Dankzij de kunststof binnentank, met gecertificeerde (Proofed 
Barrier) zijn de tanks reukvrij. Dus geen geuroverlast en daar-
mee geschikt voor plaatsing binnenshuis.

De pompsystemen voor de dieselolietanks zijn leverbaar in ver-
schillende uitvoeringen en capaciteit, eventueel voorzien van 
een speciale montagebeugel ten behoeve van montage op de 
tank. Daarnaast is er een beugelsysteem voor pompmontage 
naast de tank. 

Er is ook een opvangbak ten behoeve van rest 
olie leverbaar. Daarmee is het vullen van tanks met rest 
olie en vervuilde olie snel en schoon mogelijk.
Tot slot zijn er toebehoren leverbaar zoals vulleidingen, koppel-
sets en vulalarm. De koppelsets zijn geschikt om twee, drie, vier 
of vijf tanks bovenzijdig te koppelen.

Dieselolietanks (uitbreidbaar)



Ondergrondse Warmteopslag Staand Model 2.000 tot 14.000 Liter

Warmteopslagtank 
Ondergronds

Warmtebronnen van alternatieve energiebronnen werken optimaal indien de opgewekte energie over-
eenkomt met het verbruik. Een goed ontwerp is dus van groot belang. De basis van een goed ontwerp 
is het volume van de warmteopslag. Deze dient juist gedimensioneerd te zijn, goed geisoleerd met een 
materaal met hoge isolatiewaarde en de aansluitingen van de tank dienen op de juiste plaats en door-
snede gemonteerd zijn. De warmteopslagtanks van Dehoust voldoen aan al deze eisen en doorstaan 
alle kwaliteitstesten. Naast het zeer brede assortiment warmteopslagtanks is maatwerk ook mogelijk.
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Warmteopslagtanks Staand model 
t.b.v. ondergrondse plaatsing zijn stan-
daard uitgerust met een isolatielaag 
van 100 mm PUR-schuim die gecoat is 
met een waterdichte kunststoflaag. De 
schacht is uitgerust met drie moffen en 
een ontluchtingsaansluiting. Aan de zij-
kant bevindt zich een 200 mm aanslui-
ting met drie 40 mm 5/4`` aansluitin-
gen t.b.v. invoer, be- en ontluchting.

De warmteopslagtanks staand model voor ondergrondse 
plaatsing zijn geschikt voor warmwatersystemen zonder lucht-
buffer met een werkdruk van 3 bar en een temperatuur van 110 
graden celsius. Tanks worden geleverd inclusief isolatielaag van 
100 mm.
De buitenwand van de tank is vervaardigd van waterdicht poly-
ester. De tank dient na plaatsing aangevuld te worden met fijn 
zand. 
Afwijkende maten, speciale aansluitingen, hogere werkdrukken 
en speciale klantwensen zijn mogelijk.

Artikelnr. Omschrijving     Volume
in Liter        

Diameter in 
mm

Hoogte 
in mm

Gewicht
in kg

D112205 Warmteopslagtank Ondergronds Staand 2.000 L 2.000 1.500 2.200 620

D112210 Warmteopslagtank Ondergronds Staand 3.000 L 3.000 1.500 3.100 750

D112220 Warmteopslagtank Ondergronds Staand 6.000 L 6.000 2.000 3.200 1.200

D112230 Warmteopslagtank Ondergronds Staand 10.000 L 10.000 2.500 3.200 1.600

D112240 Warmteopslagtank Ondergronds Staand 14.000 L 14.000 3.000 3.200 2.500



De stalen warmteopslagtanks zijn geschikt om horizon-
taal ondergronds te plaatsen. De tanks zijn standaard uit-
gerust met een mangat van 500 mm DIN2573, vijf moffen 
van 1/2´´ voor temperatuursensoren DIN2986, een mof 
van 1´´ voor ontluchting DIN2986 en twee verdeelbuizen 
ten behoeve van een goede laminaire stroming. Tank is 
voorzien van een schacht met deksel van 800 - 1000 
mm, in hoogte verstelbaar, beloopbaar, en waterdicht.

Warmwatersystemen ten behoeve van warmteterug-
winning en warmteopslag zijn gebaat bij een goed 
systeemontwerp en een goede kwaliteit warmteop-
slag. Dat wil zeggen hoogwaardige materialen, dege-
lijke constructie hoge isolatiewaarden. De warmteop-
slagtanks van Dehoust voorzien hierin.

De liggende warmteopslagtanks voor ondergrond-
se plaatsing zijn geschikt voor warmwatersystemen 
zonder luchtbuffer met een werkdruk van 3 bar en 
een temperatuur van 110 graden celsius. Tanks zijn 
vervaardigd van hoogwaardig staal, type S235JR.

De warmteopslagtanks zijn uitgevoerd met een iso-
latiemantel. Deze wordt op de fabriek aangebracht. 
De isolatielaag bestaat uit een polyurethan (PUR) met 
een dikte van 100 mm. De isolatiewaarde bedraagt 
0,03 W-K.m. De buitenlaag is vervaardigd van water-
dicht en corossievrij polyester.  
Specifieke klantwensen zoals afwijkende afmetingen, 
aansluitingen, bedrijfsdruk etc. is mogelijk op aan-
vraag.

Wateropslagtank Ondergronds Liggend 10.000 tot 100.000 Liter

Warmteopslagtank 
Ondergronds

Warmtebronnen van alternatieve energiebronnen werken op-
timaal indien de opgewekte energie overeenkomt met het 
verbruik. Een goed ontwerp is dus van groot belang. De basis 
van een goed ontwerp is het volume van de warmteopslag. 
Deze dient juist gedimensioneerd te zijn, goed geisoleerd met 
een materaal met hoge isolatiewaarde en de aansluitingen van 
de tank dienen op de juiste plaats en doorsnede gemonteerd 
zijn. De warmteopslagtanks van Dehoust voldoen aan al deze 
eisen en doorstaan alle kwaliteitstesten. Naast het zeer brede 
assortiment warmteopslagtanks is maatwerk ook mogelijk.
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* Diameter en lengte is inclusief isolatie (100mm)

Artikelnr.
excl. Isolatie

Artikelnr. incl. 
Isolatie        

Volume in 
Liter

Diameter*
in mm

Hoogte**
in mm

Gewicht kg
zonder iso

Gewicht kg
 met isolatie

D111010 D111010iso 9.000 1.600 5.030 1.162 2.070

D111020 D111020iso 11.000 2.000 4.292 1.774 2.600

D111030 D111030iso 22.000 2.500 5.386 2.484 3.400

D111040 D111040iso 32.000 2.500 7.386 3.110 4.255

D111050 D111050iso 44.000 2.900 7.568 4.748 6.060

D111070 D111070iso 57.000 2.900 9.568 5.664 7.245

D111080 D111080iso 83.000 2.900 13.572 7.479 9.600

D111090 D111090iso 95.000 2.900 15.415 11.658 14.550

Lage	temperatuurs-
verwarming

Mengventiel

Driewegklep

Warmteopslagtank

Expansie
vat

Zo
nn
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n



Stalen tanks voor bovengrondse warmteopslag conform DGRL 
97-23-EG artikel 3 en AD2000 blad B voor toepassing in een 
drukloos systeem (zonder luchtbuffer). De tank is geschikt voor 
bovengrondse montage en is voorzien van stevige voeten voor 
een stabiele plaatsing en montage.

Tank is vervaardigd van staal, veelal S235JR, afhankelijk van de 
statische eisen en voorzien van een aantal aansluitingen; vier 
flensaansluitingen voor beluchting, ontluchting, primaire zijde 
en secundaire zijde en moffen voor armaturen en sensoren.

Bovengrondse tanks voor Warmteopslag 2.000 tot 5.000 liter

Warmteopslagtanks
Bovengronds

De PE Kombi opslagtanks zijn geschikt voor opslag van de 
volgende vloeistoffen; mazoutolie conform DIN51603-1, 
Bio-olie conform DIN 51603-6, dieselolie conform DIN EN 
14214, smeerolie, hydraulische olie, warmtewisselaarolie, 
plantaardige oliën zoals olijfolie, zonnebloemolie, kool-
zaadolie, lijnzaadolie etc. en gebruikte oude olie van ver-
schillende aard met brandpunt lager dan 55 graden celsius.

De warmteopslagtanks kunnen optioneel uitgerust 
worden met een isolatielaag van 100 mm, geschikt 
voor plaatsing binnenshuis. Deze bestaat uit een 
polyester vorm met afwerking. Deze wordt los, op 
maat meegeleverd, en past als ware als een maat-
pak. Op klantwens zijn specificaties en aanpas-
singen mogelijk van maximale druk, temperatuur,  
tussenschotten t.b.v. laminaire stroming, warmte-
wisselaars, vorm van invoerbuizen etc. 

Bochtbuis Geperforeerde buis

Warmtebronnen van alternatieve energiebronnen werken op-
timaal indien de opgewekte energie overeenkomt met het ver-
bruik. Een goed ontwerp is dus van groot belang. De basis van 
een goed ontwerp is het volume van de warmteopslag. Deze 
dient juist gedimensioneerd te zijn, goed geisoleerd met een 
materaal met hoge isolatiewaarde en de aansluitingen van de 
tank dienen op de juiste plaats en doorsnede gemonteerd zijn. 
De warmteopslagtanks van Dehoust voldoen aan al deze eisen 
en doorstaan alle kwaliteitstesten. Naast het zeer brede assor-
timent warmteopslagtanks is maatwerk ook mogelijk.
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Kostbare Energie - Veilig opslaan is staande cilin-
dervormige warmteopslagtanks van Dehoust. Ci-
linder is van kwalitatief hoogwaardig staal S235JR, 
binnenzijde ruw, buitenzijde geverfd, ontworpen 
voor een druk van 3 bar en een temperatuur tot 
110oC, voor drukloos systeem. Hogere druk en spe-
cifieke klantwensen zijn op aanvraag leverbaar.

Ontluchting 5/4` mof

Invoer / uitvoer DN50

1/2` mof t.b.v. temperatuurmeting 
4 stuks

Lediging 5/4`mof

Artikelnummer
van Tank

Volume
in Liter        

Diameter in 
mm

Hoogte 
mm

Afmeting 
in mm

Gewicht in kg Artikelnummer van
optionele Isolatie

WOTOL113010 2.000 1.300 1.980 920 420 D113010iso

WOTOL113020 2.500 1.300 2.480 1.415 500 D113020iso

WOTOL113030 3.000 1.300 2.880 1.820 500 D113030iso

WOTOL113040 3.000 1.600 2.100 920 550 D113040iso

WOTOL113050 3.500 1.600 2.300 1.120 540 D113050iso

WOTOL113060 4.000 1.600 2.600 1.410 650 D113060iso

WOTOL113070 4.500 1.600 2.800 1.620 620 D113070iso

WOTOL113080 5.000 1.600 1.820 1.820 650 D113080iso



Bovengrondse staande warmteopslagtanks zijn cilindervor-
mig en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig staal, type 
S235JR. De warmteopslagtanks zijn geschikt voor een werk-
druk van 3 bar en een temperatuur van maximaal 110 graden 
celsius. Hogere werkdruk en temperatuur is op klantwens 
mogelijk. De warmteopslagtanks kunnen uitgevoerd worden 
met een isolatielaag van 100 mm dikte zodat de tanks ook 
buitenshuis opgesteld kunnen worden. Dikkere isolatielaag is 
op klantwens mogelijk. Ook alle aansluitingen kunnen aan-
gepast worden op basis van klantwens.

Staand Model 9.000 tot 95.000 liter

Warmteopslagtank 
Bovengronds

Warmtebronnen van alternatieve energiebronnen werken 
optimaal indien de opgewekte energie overeenkomt met het 
verbruik. Een goed ontwerp is dus van groot belang. De basis 
van een goed ontwerp is het volume van de warmteopslag. 
Deze dient juist gedimensioneerd te zijn, goed geisoleerd 
met een materaal met hoge isolatiewaarde en de aansluitin-
gen van de tank dienen op de juiste plaats en doorsnede ge-
monteerd zijn. De warmteopslagtanks van Dehoust voldoen 
aan al deze eisen en doorstaan alle kwaliteitstesten. Naast 
het zeer brede assortiment warmteopslagtanks is maatwerk 
ook mogelijk.
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De stalen warmteopslagtanks zijn stan-
daard uitgerust met een zijdelings mangat 
van 500 mm DIN2573, moffen van 1/2´´ 
voor temperatuursensoren DIN2986, mof-
fen 2´´ voor be- en ontluchting DIN2986 
en vier flensaansluitingen DIN2986 ten be-
hoeve van een goede laminaire stroming.

De warmteopslagtanks zijn op klantwens uit te 
breiden met een isolatiemantel. Deze wordt door 
Dehoust op de fabriek gemonteerd. Deze isola-
tiemantel is vervaardigd van minerale wol van 60 
kg/m3. De tanks worden afgewerkt met verzinkt 
staal waarbij de bodem trechtervormig wordt 
vormgegeven. De verschillende aansluitingen 
worden fraai afgewerkt en met blinddoppen uit-
geleverd. Deze afwerking kan op klantwens aan-
gepast worden, zo zijn er mogelijkheden voor de 
afwerking met aluminiumplaten, geribbeld staal 
of gecoat staal in verschillende ral-kleuren. ook is 
het mogelijk om de isolatie met PUR-schuim als 
koude-isolatie uit te voeren, alles op klantwens. 

* Diameter zonder isolatie (100mm) **Hoogte inclusief voeten

Artikelnr.
excl. Isolatie

Artikelnr. incl. Isolatie        Volume in 
Liter

Diameter*
in mm

Hoogte**
in mm

Gewicht kg
zonder iso

Gewicht kg
 met isolatie

D111010 D111010iso 9.000 1.600 5.030 1.162 2.070

D111020 D111020iso 11.000 2.000 4.292 1.774 2.600

D111030 D111030iso 22.000 2.500 5.386 2.484 3.400

D111040 D111040iso 32.000 2.500 7.386 3.110 4.255

D111050 D111050iso 44.000 2.900 7.568 4.748 6.060

D111070 D111070iso 57.000 2.900 9.568 5.664 7.245

D111080 D111080iso 83.000 2.900 13.572 7.479 9.600

D111090 D111090iso 95.000 2.900 15.415 11.658 14.550



Ondergrondse Tanks van (roestvrij) staal
De cilindervormige tanks van staal zijn gebouwd conform de 
EN12285-1. Dat wil zeggen dat ze dubbelwandig zijn en ge-
schikt voor alle vloeistoffen uit de vloeistoflijst van de DIN 6601. 
De hoge kwaliteit wordt gekenmerkt door het RAL keurmerk 
dat voor de stalen tanks geldt. De binnen- en buitentank zijn 
van hoogwaardig staal vervaardigd en op klantwens kunnen die  
voorzien worden van een coating.
De tanks worden aan de buitenkant beschermd conform de 
DIN 6607, dat wil zeggen door een coating van bitumen of van 
kunststof. (endopreen) De tank wordt met een vacuuumlekde-
tectie bewaakt. Op klantwens is het ook mogelijk om een bevei-
liging in te bouwen die op basis werkt van druk. Voor bijzondere 
vloeistoffen en toepassingen kunnen de tanks ook vervaardigd 
worden van roestvrij staal. De tanks van staal kunnen geleverd 
worden met volumes van 3.000 tot 100.000 liter.

Ondergrondse Mazouttanks van staal
De stalen ondergrondse tanks zijn ook leverbaar als ma-
zouttank. In dat geval wordt de tank compleet geleverd 
inclusief voorgemonteerde technische schacht. In deze 
schacht bevinden zich aansluitingen voor de vulling, aan-
zuiging, sensoren, peilbuis en ontluchting. De tanks zijn 
leverbaar met verschillende soorten schachten, eventueel 
telescopisch, en met verschillende soorten deksels. De on-
dergrondse stalen mazouttanks zijn leverbaar van 3.000 tot 
100.000 liter.

Ondergrondse tanks van staal

Staal Tanks
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Bovengrondse staande tanks van staal
Bovengrondse, cilindervormige, verticale tanks van 
staal zijn ruimtebesparend en geschikt voor de 
opslag van verschillende vloeistoffen, met name 
minerale oliën. De tanks zijn normaliter dubbel-
wandig uitgevoerd en de tussenruimte is beveiligd 
met een lekdetectiesysteem. De tanks zijn ook le-
verbaar in een enkelwandige uitvoering en deze 
dienen in een opvangbekken geplaatst te worden. 
Op basis van de klantwens worden de tanks ge-
zandstraalt en gegrond, op klantwens eventueel 
voorzien van een hoogwaardige lak op basis van 
kunsthars. De binnentank kan gecoat worden met 
verschillende materialen, eventueel zelfs veredelt. 
Speciale afmetingen en aangepaste aansluitingen 
zijn mogelijk.
De staande tanks van staal zijn leverbaar van 5.000 
tot 100.000 liter en geschikt voor de vloeistoflijst 
uit de DIN 6601. Neem voor details of specifieke 
wensen zoals ladders, platformen, aansluitingen 
etc. contact met ons op, vrijwel iedere wens is mo-
gelijk.  

Bovengrondse tanks van staal
Bovengrondse tanksystemen
Dubbelwandig – compleet met console, armaturen en lekdetectie.
De tanks voor bovengrondse tanksystemen zijn geschikt voor dieselolie 
en mazout. De tanks zijn RAL gecertificeerd en de buitenkant is gegrond 
en eventueel op klantwens gelakt. De dubbele wand is gevuld met een 
controlevloeistof, glymin NF. De tanks worden geleverd  inclusief opti-
sche lekkagedetectie, controlekraan, gelaste console voor stabiele mon-
tage, overvulbeveiliging, voorgemonteerde ladder, platform en tankar-
maturen.
De tanksystemen zijn leverbaar van 3.000 tot 100.000 liter, maatwerk en 
speciale aansluitingen zijn op klantwens mogelijk.



GEP, de waterspecialist!
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GEP-Matrix® Boxen

GEP heeft een compleet, breed en hoogwaardig assortiment  
waarmee voor ieder project een passend en duurzaam water- 
systeem samengesteld kan worden. 
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Afvalwaterpompen
en Pompputten Download snel 

en gratis bestek 
teksten 

eenvoudig, via de  
bestekservice op
www.regenwater.com
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Uw GEP dealer:
Een tank voor elke vloeistof


