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STOCARE LICHIDE
TRATAREA APEI

PP / PE / PVC
Rezervoarele din polietilena si polipropilena sunt
executate prin sudura cu aparate cu aer cald de o
echipa de sudori profesionisti, scolarizati si acreditati UE,
conform DVS, si sunt echipate cu racorduri de
bransament pentru apa/lichide alimentare. Sunt si
variante special concepute pentru a fi ingropate sau la
suprafata.

REZERVOARE
Industriale
GENERALITATI
• greutate redusa
• usor de manevrat si montat
• economic
• tinuta hidraulica perfecta
• durabilitate in timp

Tehnologia de sudura utilizata la
producerea rezervoarelor, permite
realizarea acestora in structura
monolitica. Vasele din polietilena
sunt, rezistente la schimbari de
temperatura si nu sufera deteriorari in
timp. Suprafata plana a recipientelor
permite o usoara intretinere. Datorita
greutatii, transportul si instalarea au
un cost net inferior metalului si fibrei
Materia prima folosita de de sticla.
La instalare se verifica atent
WeldPLAST TECHNOLOGY
integritatea recipientelor si a
confera incredere maxima in
garniturilor. Instalarea nu se poate
produsele sale in ceea ce
realiza in vecinatatea surselor de
priveste problemele de
caldura. Vasele se vor pozitiona drept
coroziune si oxidare, si nu
favorizeaza deloc formarea de pe o suprafata plana
alge.
Rezervoarele WeldPLAST din
polietilena de inalta densitate
sau polipropilena sunt ideale
pentru stocare apei potabile
cat si pentru alte numeroase
aplicatii. Polietilena de fapt e
un material netoxic garantat si
deci aceste rezervoare pot
intra in contact cu lichide
alimentare.
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TUBULATURI DE VENTILATIE

REZERVOARE
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Tubulatura executata de noi este din material plastic (polipropilena,
polietilena, pvc) si este destinata pentru constructii industriale.

In timpul functionarii canalele de aer transporta :
- aer cald sau rece ;
- umed sau uscat ;
- cu temperaturi cuprinse intre -25 °C si +50 °C ;
- cu umiditatea relativa pina la 100 % ;
- incarcat cu substante abrazive, corozive sau particule in suspensie.

IND ALIMENTARA

Canalele de aer rectangulare sunt elemente drepte, executate la
dimensiuni in functie de cerintele dumneavoastra.

CUVE DE GALVANIZARE
Cuvele sunt executate din placi din Polipropilena (PP)
imbinate prin sudare cu material de adaos. Pentru
rigidizare, cuvele sunt sustinute de un corset metalic, placat
integral cu Polipropilena.
Cuvele se pot executa cu pereti despartitori, buzunare,
sicane, nervuri, etc., functie de destinatie.

STATII de EPURARE

IND CHIMICA

FOSE SEPTICE

- in exteriorul cladirii (sub actiunea agentilor atmosferici).

IND CHIMICA

Canalele de aer sunt montate :
- in interiorul cladirii (temperaturi scazute sau ridicate, radiatii termice, medii
corozive);

CONDITII DE UTILIZARE
PLACARI

- mediu acid sau bazic
- temperatura max. 70°C;
- dimensiuni conform cererii.

SEPARATOARE

ACCESORII
- Robineti din PVC cu sfera
- corp: polipropilena;
- sfera: PP;
- garnituri la sfera: PTFE;
- inele O;

- tuburi PP perforate pentru aerare (barbotare) montate in suporti
sudati la baza cuvei;
- nervuri, reazeme, sprijine, suporti pentru echipamente specifice
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PISCINE

- racorduri: filetate sau cu flanse. La cerere se pot livra si racorduri
pentru furtun.

REZERVOARE
IND CHIMICA

BLATURI DE LUCRU
PEHD
In industria alimentara se folosesc pe
scara larga recipientii si mesele de lucru
din inox dezavantajul este costul ridicat.
Confectionarea acestora din
Polietilena (PE)
este un mod sigur din punct de vedere
al contactului cu alimentele, conform
German Federal Institute for risk valuation (BfR)
si FDA (USA).
Polietilena este aprobata pentru
contactul cu alimentele, conform LMBG
(Legea germana pentru siguranta alimentara)
si reglementarile Europene - EC

IND ALIMENTARA

STATII de EPURARE
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FOSE SEPTICE

Recipinetii WELD destinati ind.
alimentare sunt executati din
Polietilena (PE) sau din Polipropilena
(PP) si sunt folositi pentru stocarea
bauturilor alcoolice sau nonalcoolice;
produselor alimentare, laptelui, mierii
etc

CARACTERISTICI TEHNICE
- Nu influenteaza gustul si nici
mirosul bauturilor.
- Se spala foarte usor.-

PLACARI

- Rezistent la agenti chimici.
- Rezistenta excelenta la impact.
- Greutate foarte mica in
comparatie cu butoaiele din lemn
sau inox.

SEPARATOARE

- Etanseitate perfecta.
STANDARD: Sunt echipate cu
picioare sustinere, gura de umplere,
sticle de nivel si robinet.

PISCINE

LA CERERE: Se pot confectiona in
forme diverse, la volume si
dimensiuni dorite, cu fitinguri

WeldPLAST

Basarabia I Str.; Craiova - 2000562, Romania; Mobil: +40 729 542 124; Tel/Fax:+40 251 593 793; office@weldplast.ro

Unica solutie reala de eliminare a acestor

FOSE SEPTICE

catre societati abilitate.
Aceasta solutie este recomandata si de
Organizatia Mondiala a Sanatatii, este
solutia practicata in intreaga lume. Mai
nou organismele care se ocupa cu
protectia mediului au elaborat o serie de
legi care incerca sa impuna folosirea
acestora pentru protectia apelor si
implicita a mendiului inconjurator.
In Romania s-a folosit un proiect tip
realizat de IPCT in 1974, PE 2273. Este
acelasi dupa care se executa fosele din
beton si in present. Este prioectul unei
fose septice cu doua compartimente,
verificat in practica. Are insa doua
inconveniente majore: pretul unei fose
septice din beton costa intre 3000-4000
EURO, prêt pe care putine familii din
zonele rurale si-l pot permite. In plus din
punct de vedere constructiv fosa septica
din beton ocupa un spatiu important
care apoi nu se mai poate folosi.

REZERVOARE

Procedeul de epurare biologica consta din raspindirea in sol a apelor
mate prin intermediul unei retele de drenaj. Tuburile de drenaj, din PVC, au in
general diametrul de 110 mm, sint gaurite pe treimea inferioara. Sint asezate in
transee de 0,50 m latime, la adincimea de 0,60-0,90 m sub nivelul terenului,
spatiul din jurul tuburilor fiind umplut cu piatra sparta sau pietris. Distanta dintre

IND ALIMENTARA

vidanjaza la intervale mari de timp de

tuburi variaza intre 2,00 si 3,00 m, iar panta tuburilor intre 1 : 400 si 1 : 500.
Capetele tuburilor sint prevazute cu ventilatie.
Se recomanda atunci cind este posibil, construirea a doua conducte
principale care sa functioneze alternativ.
Literatura de specialitate recomanda dimensionarea cimpurilor de
infiltrare subterana functie de tipul solurilor astfel:
Pietris si nisip

10 m tub/loc

Nisip argilos

15 m tub/loc

Argila nisipoasa

STATII de EPURARE

FOSE SEPTICE ECOLOGICE care se

20 m tub /loc

Determinarea exacta se poate face cu un test de permeabilitate
a solului unde se va determina exact lungimea necesara a drenajelor.

SEPARATOARE

Recent au apartut FOSELE SEPTICE
ECOLOGICE din PP cu aviz de mediu
care pot deservi 5-20 persoane, la un
nivel de prêt cuprins intre 800 si 3000
EURO preturi care includ fabricare,
montaj, asistenta tehnica, in plus locul de
montaj poate fi ales foarte usor; de la
subsolul cladirilor pina la ingroparea in
curte cu posibilitatea ca deasupra sa fie
plantate flori sau gazon

PLACARI

neajunsuri este dotarea locuintelor cu

IND CHIMICA

In Romania la ora acutuala foarte multe locuinte din zona
rurala dar si o buna parte din zonele orasenesti nu beneficiaza de
canalizare comunitara
Neavand canalizare locuitorii din zona nu isi pot instala si folosi apa
curenta in locuinte. In zonele rurale in cea mai mare parte nu exista
retea de apa potabila; apa fiind adusa din puturi de mica adincime
individulale sau comune citorva familii. Mai mult, nu pot beneficia de
apa calda menajera.
Fara apa nu pot amenaja o baie cu WC in casa, majoritatea
locuintelor sunt dotate cu WC, tip hazna, sapat in curte. Haznaua se
vidanjaza destul de des sau se acopera si se sapa alta. Apele rezultate
din spalarea rufelor se arunca fie intr-o groapa sau intr-un sant, sapate in
gradina sau de cele mai multe ori se arunca in strada, in fata portii.
Aceasta situatie precara pe linga faptul ca genereaza
discomfort, in anumite situatii devine generatoare de focare de infectie
si mirosuri, intrind in contradictie cu normele legale dar si cu vecinii.

FOSE SEPTICE
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PISCINE

Devenita o referinta pe piata de profil,
fosa septica înglobeaza prin excelenta
toate proprietatile unei fose septice
ecologice pentru toate apele: calitatea
finisarii si a echipamentelor, durabilitatea,
performante hidraulice, rezistenta
mecanica pentru orice tip de teren unde
este montata. .
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SEPARATOARE GRASIMI
Separatoarele de grăsimi sunt utilizate pentru preepurarea apelor uzate, impurificate cu grăsimi
animale sau vegetale, provenite de la unităţi din industria alimentară şi alimentaţia publică: abatoare şi

IND CHIMICA

carmangerii, fabrici de conserve, ulei sau margarină, centre comerciale, restaurante etc.
I

Separatoarele produse de firma WeldPLAST asigură, în condiţii optime, decantarea gravitaţională a

nămolului şi separarea grăsimilor prin procesul de flotaţie naturală.
Cele mai mici separatoare de grasimi (capabile sa preia un debit de
circa 0.5 - 1l/s) au forma rectangulara, deoarece pot fi montate in

FOSE SEPTICE

STATII de EPURARE

IND ALIMENTARA

SEPARATOARE

spatii acoperite (direct sub ghiuveta din bucatarie sau in subsolul
restaurantului) iar celelalte sisteme de separare a grasimilor din apa
uzata care au o capacitate de separare mai mare

SEPARATOARE
SEPARATOARE HIDROCARBURI
Separatorul de hidrocarburi este destinat separării şi retinerii
noroiurilor şi hidrocarburilor continute în apele pluviale sau în apele
uzate. Acesta functionează prin diferenta de densitate dintre apă şi
hidrocarburi. Hidrocarburile sunt lichide mai uşoare ca apa şi urcă la
suprafată fiind captate într-o cameră de retentie. Separatoarele de
nămol şi produse petroliere sunt utilizate pentru preepurarea apelor
uzate impurificate cu hidrocarburi, provenite din parcări şi platforme
exterioare betonate, depozite şi staţii de distribuţie carburanţi,
spălătorii auto, unităţi service auto etc.
Separatoarele de Hidrocarburi produse de firma WeldPLAST
asigură calitatea apelor evacuate conform normativelor în vigoare,
prin decantarea gravitaţională a nămolului şi separarea produselor
petroliere prin intermediul filtrelor folosite.

PLACARI

AVANTAJE
•

Randamente mari de reţinere a substanţelor poluante.

•

Funcţionare simplă, fără consum de energie şi adaos
de substanţe chimice.
Întreţinere şi cheltuieli reduse în exploatare.

•

Siguranţă în funcţionare.

•

Durabilitate ridicată.

PISCINE

•

WeldPLAST
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PLACARI SILOZURI
Silozurile placate cu Polietilena (PE)sau Polipropilena
(PP) sunt durabile si eficiente ele fiind rezistente la coroziuni
si intemperii, au rezistenta mecanica si chimica si sunt
garantat impermeabile.
Toate aceste calitati permit utilizarea silozurilor
pentru pastrarea si stocarea produselor alimentare in cele
mai optime conditii.

FOSE SEPTICE

Totodata materialele nu permit liprea cerealelor de
peretii silozului si nici culturile de alga ce pot sa apara

PLACARI

PLACARI

IND ALIMENTARA

Autocamioane - protectii anticorozive pentru
benele autobasculantelor si camioanelor de transport
produse agricole cu Polietilena(PP) sau Polipropilena (PP).
Autoturisme si Autoutilitare - protectii si captusiri cu
Polietilena(PP) sau Polipropilena (PP)pentru portbagaj,
bene transport, etc.
Transport Alimente - placare compartimente pentru
alimente cu Polietilena(PP) sau Polipropilena (PP) avizate
alimentar conforme normelor CE.

STATII de EPURARE

PLACARI AUTO

IND CHIMICA

REZERVOARE
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PISCINE

Rezolvarea scurgerilor dar si infiltrarilor din cuve sau
bazine se poate rezolva prin placarea acestora cu
Polietilena (PE) sau Polipropilena (PP)
Avantajele placarii unui bazin din beton cu
Polietilena (PE) sau Polipropilena (PP) consta in primul rind in
impermeabilitate maxima, deasemenea fiind foarte
rezistente la acizi sau substante chimice sunt ideale pentru
stocarea sau neutralizarea acestora.
Se pot placa bazinele sau cuvele de galvanizare
deja existente, prelungind astfel durata de viata, dar si
rezolvand problemele legate de mediu.

SEPARATOARE

PLACARI CUVE SI BAZINE
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Piscinele din Polipropilena se construiesc in cele mai diferite forme si
dimensiuni in functie de comanda clientului. Sunt construite conform
tehnologiei germane, din placi de polipropilena de inalta calitate,

PISCICNE

IND CHIMICA

de culoare albastra, stabila fata de actiunea razelor ultraviolete.
Realizam proiectarea, producerea si instalarea piscinelor de
polipropilena, de orice dimensiune, forma si dotare în functie de
cerintele clientului, precum si renovarea si modernizarea piscinelor
deja existente. Va putem acoperi piscina cu una din variantele de
sisteme de acoperire pentru a prelungii durata de utilizare a
acestora, respectiv pentru ai oferi o protectie în plus fata de factorii
externi. În cazul în care nu aveti nici timp, nici chef sa va ocupati de
întretinerea piscinei este ideala dotarea acesteia cu automat pentru
dozarea solutiilor, automatizarea clatirii sistemului de filtrare si
investirea într-un aspirator automat ce va curata întreaga piscina
fara ca dumneavoastra sa depuneti efort

EXECUTIA PISCINEI

PISCINE

Fundatia
Este baza oricarei piscine proiectate sa

IND ALIMENTARA

dureze. Desi unii producatori de piscine
prefabricate inlocuiesc acesta etapa
doar cu balastru compactat sau alte
sorturi compactate, noi prefaram sa
acordam atentia necesara si sa construim
un radier din beton armat.

STATII de EPURARE

Pe betonul turnat se asaza fundul
piscinei confectionat din PP se aranjaza
peretii in forma solicitata trecind apoi la
sudura propriuzisa a peretilor de fundul
piscinei. Dupa ce peretele este prins se
trece la confectionarea scarii de acces si
la sudura bordurii. Pentru o rigidazare
finala, in spatele peretilor, se ajaza izolatia
termica din polistiren dupa care se toarna
un strat de beton gros de 10 cm

FOSE SEPTICE

Montajul echipamentelor

INTRETINEREA PISCINEI

Sistemul de filtare
In general, inotatorii si mediul (vantul, ploaia etc) aduc in apa bazinului
microorganisme si agenti contaminati, care dauneaza omului si deterioreaza
echipamentele piscinei. In trecut, pentru a pastra apa la nivel acceptabil de

PLACARI

limpezime, era nevoie de reumplerea bazinului la intervale scurte de timp, ceea
ce insemna consum ridicat de apa. Odata cu trecerea timpuli, cercetarile in
toate domeniile au inbunatatit alitate si confortul vietii. Acest lucru este valabil si
in domeniul piscinelor. Au fost puse la punct sisteme simple, dar eficiente, de
filtrare care, in combinatie cu produsele pentru tratarea apei, mentin apa curata
si limpede. Un avantaj in plus este ca apa isi pastreaza temeperatura obtinuta
din captarea energiei solare de peste zi. Filtrarea contribuie la eliminarea unei
mase mari din murdaria din bazin, iar bacteriile, algele si virusii se poat preveni
prin tratament chimic, De aceea recomandam procurarea si utilizarea tuturor
SEPARATOARE

Se monteaza skimmer-ele, diuzele de
refulare, lampile submersibile si se fac
legaturile hidraulice si electrice cu
caminul tehnic alaturat.

In imediata apropiere al piscinei se
instaleaza caminul, destinat spatiului tehnic,
care va contine sistemul de filtrare al apei din
piscina.
Umplutura
Golul ramas intre malul sapaturii si peretii
piscinei se umple cu sort granulat in straturi
succesive. Pentru a accelera compactarea
umpluturii, fiecare strat se uda in profunzime.
Piscina este aproape terminata. Singura
operatie ramasa este aplicarea bordurii si ale
dalelor (daca se doreste)

echipamentelor si substantelor necesare. Ele sunt menit sa va scuteasca pe
dumneavoastra de eforturi suplimentare in ceea ce priveste curatarea piscinei si
de neplaceri in ceea ce priveste sanatatea.

WeldPLAST
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PRODUSE WELDPLAST

PRODUSE BADINOTTI

Plasele confectionate de catre firma BADINOTTI
GROUP S.p.A. ai caror reprezentanti suntem in ROMANIA sunt
produse pentru pescuitul sportiv sau industrial firma produce si
plase pentru terenurile de sport sau pentru protectie in
constructii civile si industriale. Plasele pentru fermele piscicole
sunt de calitate ridicata si pot fi folosite pentru toate tipurile
de peste, au greutatea mica, rezistent la UV, ulei si chimicale.
La cerere pot fi tratate anti alga
Lazile Izotermice BADINOTTI sunt folostie pentru
recoltarea si depozitarea pestelui in conditii optime
Plutitoare PVC pentru demarcatie sau ancorare plasa
Franghie din Polysteel pentru ancorare diferite
dimensiuni si elemente de prindere din otel
Balize si Siteme de Avertizare profeisonale necesare
marcarii si delimitarii perimetrului fermelor piscicole
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PONTOANE

AQVACULTURA
HIDROBIOANE

ALIMENTATOARE

Incubatoarele, Bazinele, Cuvele WELD destinate
crescatoriilor piscicole, sunt realizate din Polietilena(PE) sau
Polipropilena(PP) prin sudura cu aparate cu aer cald si pot
avea orice forma si dimensiune in functie de cererea
beneficiarului. In general se folosesc bazine de 2-3m in diametru
pentru puiet sau bazine cu diametru 3-6-10m pentru adulti,
adancimea recomandata este de 1,20m.
Hidrobioane WELD pentru transportul pestelui viu sunt
confectionate in functie de tipul masinii folosite in forme si la
dimensiuni dorite de catre beneficiari din PP sau PE avizate
alimentar, create cu pereti dublii termoizolati pot transporta
pestelui pe distante lungi, prevazute cu sanie interioara pentru o
etansare perfecta, fitinguri de golire apei, orificiu de evacuare.
La cerere pot fi echipate cu sistem de aerare,
Hranitoarele WELD au diferite capacitati sunt montate pe
flotori si sunt destinate hranirii optime a pestilor din viviere

PLASA PESCUIT

AQVACULTURA

LAZI IZOTERMICE

BARCI si PONTOANE

FRANGHII SI PLUTE

BMQ 600 de la BADINOTTI SpA sunt proiectate ca un
înlocuitor robust si practic indestructibil pentru barcile gonflabile
sau cele din fibra de sticla si sunt utilizate atit pe mare cit si pe
lacuri sau ape curgatoare
Barcile sunt realizate in intregime din polietilena de inalta densitate
(HDPE). Chila este realizata din placi din HDPE , flotoarele sunt
realizate din tevi extrudate, ramele, puntea si coca sunt realizate din
placi din HDPE, echipate cu aparatura de navigatie de ultima
generatie
PONTOANELE PLUTITOARE WELD asigura deopotriva copiilor si
adultilor acces facil la ambarcatiunile de agrement si spre spatiile de
joaca amenajate special pe apa sau in apropierea acesteia ,
totodata faciliteaza pescarilor accesul catre locurile de pescuit
Pontoanele de deservire a vivierelor folosite in fermele piscicole
sunt foarte utile atunci cind se face hranirea sau recoltarea pestelui

BARCI
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FRANGHII SI PLUTE

LAZI IZOTERMICE

PLASA PESCUIT

ALIMENTATOARE

HIDROBIOANE

VIVIERE WELD

PONTOANE

BARCI
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Dacă un potenţial investitor în acvacultură deţine capital
insuficient pentru al cheltui în vederea construirii unor spaţii închise (hale)
dar doreşte să practice un sistem intensiv de creştere, poate opta pentru
metoda de creştere a peştilor în viviere plutitoare. Metoda constă în
creşterea peştilor în viviere, care plutesc la suprafaţa apei datorită unor
flotoare (obiecte plutitoare), sau pot fi fixate de substratul bazinului
acvatic
Totuşi, se cunoaşte faptul că metoda de creştere propriu-zisă a
peştilor în viviere a debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea în sud-estul Asiei,
când peştii erau menţinuţi în viviere din lemn sau bambus şi hrăniţi cu
resturi alimentare. În ultima jumătate de secol, odată cu apariţia şi
diversificarea materialelor sintetice, s-au creat numeroase modele de
viviere, foarte durabile şi relativ uşor de întreţinut.
Faptul că furajele granulate au devenit din ce în ce mai
accesibile, a fost de asemenea un element care a dus la dezvoltarea
acestei metode de creştere a peştilor în numeroase ţări.

FERME PISCICOLE
VIVIERE WELD
Vivierele flotabile WELD sunt constructii speciale, confectionate
din plasa montata pe flotori. Caracteristicile tehnice ale plasei sunt
diferite dar, în mod obisnuit se foloseste plasa din material sintetic, tratat
special pentru a i se conferi elasticitate, rezistenta si durabilitate. Marimea
ochiului plasei se comanda în functie de marimea pestilor care vor fi
crescuti în viviere. Este nevoie de un cadru, plasa dublata cu plasa mai
fina in partea superioara pentru impiedicarea spalarii furajelor granulate
plutitoare, capac si flotore pentru mentinerea vivierei la suprafata.
Materialele din care se poate confectiona o viviera sunt diverse
iar formele pe care le pot avea sunt extrem de variate. In general se
utilizeaza cele circulare, patrate sau rectangulare existind numeroase
opinii conform carora forma vivierei nu influenteaza productia
Dimensiunea vivierelor depinde in mare masura de cea a bazinului
acvatic si de prezenta sistemelor de aerare suplimentara. In practica, se
utilizeaza viviere cu volume variabile de la 30 mc la 900 mc, dar se
apreciaza ca cele mici sunt mai usor de exploatat si mai economice.
Vivierele mari, desi au prêt de cost mai mic pe unitate de volum
dau productii pe mc mai mici, in primul rind datorita ratei reduse de
schimb a apei dintre interiorul si exteriorul acesteia. Frecvent se utilizeaza
viviere cilindrice de Φ10x3m, Φ16x3m, cubice cu latura de 3,5m sau 4m
sau paralelipipedice de 6x4x3m; aceste dimensiuni sunt recomndatae
de catre piscicultori cu experienta in cresterea pestilor in viviere.Toate
vivierele trebuie prevazute cu plasa de protectie care se previna
evadarea pestilor dar si accesul pradatorilor sau al oamenilor. Plasele de
protectie pot fi confectionate din acelasi material sau din materiale mai
rezistente, oricum trebuie avut in vedere ca acestea trebuie sa permita
urmarirea comportamentului pestilor in urma administrarii hranei si
accesul facil pentru indepartarea hranei neconsumate sau al pestilor
morti Flotoarele care sustin vivierele sunt confectionate din materiale
foarte rezistente anticorozive usor de intretinut.
Viverele flotabile WELD sunt confectionate cu flotori si balustrade
din HDPE foarte elastici avand peretii foarte grosi sunt rezistenti la impact
dar si la conditiile climaterice, plasele ce constitue cusca in care cresc
pestii sunt produse de catre firma BADINOTTI GROUP SpA ITALIA ai caror
reprezentanti suntem pentru ROMANIA, profesionalismul si experienta
acesora sunt garantia ca fermele piscicole construite cu plasele
BADINOTTI asigura cele mai bune conditi de crestere in siguranta a
pestelui.
Vivierele pot fi fixate de docuri sau alte obiecte rigide care
permit acest lucru cum ar fi ancore metalice sau corpui moarte. Dupa ce
vivierele au fost amplasate in locatiile prestabilite, se vor popula cu pesti.
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BAZINE CIRCULARE

Bazinele Piscicole Rectangulare WELD executatate de
WeldPLAST TECHNOLOGY sunt folosite in principala [entru
sortarea si depozitarea pestelui in vederea livrarii dar si pentru
cresterea pestelui avind colutle rotujite pot inota in voie fara
existenta riscului de as se rani si implicit imbolnavii
Bazinele Rectangulare sunt executate sin materiale avizate
pentru contactul cu alimentele putind fi eficiente in pastrarea
pestelui transat pregatit pentru livrare
Materialele sunt rezistente la saresau la diferentele de
deperatura atunci cind se foloseste ghiata pentru stocarea
pestelui.
Bazinele se pot curata usor prin spalare cu jet de apa,
materialele nu favorizeaza prinderea resurilor sau cultura
algelor.

BAZINE RECTANGULARE
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WeldPLAST

PONTOANE

AQVACULTURA
HIDROBIOANE

Rezervoare si Bazinele Circulare WELD destinate crescatoriilor
piscicole sunt realizate din Polipropilena (PP) sau Polietilena (PE) prin
sudura cu aparate cu aer cald.
Bazinele piscicole se pot constri in orice forma si la orice dimensiune in
functie de aplicatia pentru care sun destinate sau la cererea
Beneficiarului
In general se folosesc Bazine cu diametre de 2m sau 3m pentru
cresterea puietului recoltat din incubatoare in vederea pregatirii pentru
transferul in bazine exterioare sau iazuri; dar si bazine de 3 - 6 - 10m cu
inaltimea intre 1- 1.2m, pentru cresterea pestelui adult
Bazinele pot fi confectionate la cerere in orice forma si
dimensiune
Bazinele sunt construite cu fund conic si piese de golire si
curatare cu site din inox amplasate central, prevazute cu sisteme de
control al nivelului apei din bazin.
Materialele sunt de cea mai buna calitate avizate pentru
contactul cu alimentele avand declaratii de calitate si conformitate

ALIMENTATOARE

PENTRU

PLASA PESCUIT

CRESCATORII PISCICOLE
BAZINE PESTE

LAZI IZOTERMICE

INCUBATOARE

FRANGHII SI PLUTE

Incubatoarele sunt confectionate din Polipropilena (PP),
fiecare incubator este constituit din căte 2 - 4 sau 8 tavi, din acelasi
material prevazute cu site din inox, în fiecare tava intrând cate
10000-12000 buc de icre
În cuvele de pre-creştere adâncimea apei trebuie să fie
iniţial de numai 0,1–0,2 m, iar apoi să fie crescută treptat până la
nivelul de producţie. Una dintre cele mai importante cerinţe în
legătură cu bazinele pentru creşterea alevinilor de păstrăv, este
aceea ca eliminarea excrementelor şi a resturilor de hrană,
precum şi curăţarea lor să fie uşor de realizat.
Cuvele sunt prevăzute cu mijloace adecvate şi reglabile
de scurgere, potrivite şi pentru reglarea nivelului apei, prevăzute cu
site de inox cu dimensiunea ochiului adecvată pentru a preveni
strecurarea alevinilor.
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