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DIESEL

Spis treściDESO jest światowej klasy firmą rotomoldingową 
specjalizującą się w projektowaniu i produkcji zbiorników 
do przechowywania i dystrybucji różnego rodzaju cieczy.

Dwupłaszczowe zbiorniki DESO do magazynowania i dystrybucji 
oleju napędowego i AdBlue® stanowią rentowne rozwiązania 
dla gospodarstw domowych, rolnych oraz przedsiębiorstw.

Produkty są dostępne w pojemnościach: 
1340, 2350, 2500 i 5000 litrów.

Zbiorniki DESO gwarantują wysoki zwrot z inwestycji, ponieważ 
zakup hurtowych ilości oleju napędowego i AdBlue® umożliwia 
wynegocjowanie niższych cen.

Produkty są zgodne z najnowszymi europejskimi standardami  
i zapewniają bezpieczne przechowywanie cieczy.  

Wytwarzane z wysokiej jakości polietylenu, nie korodują i są 
odporne na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV.  
Urządzenia te zapewniają odpowiednie przechowywanie 
substancji i zachowanie ich jakości przez cały okres magazynowania. 

Zbiorniki wyprodukowano w Polsce i są objęte 10-letnią gwarancją 
na szczelność oraz 2-letnią gwarancją na wyposażenie.
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DIESELDIESEL

Dwupłaszczowe zbiorniki  
stacjonarne do magazynowania  
i dystrybucji oleju napędowego

Pojemność [ l ] Średnica 
[mm]

Długość  
[mm]

Wysokość
 [mm]

Szerokość
[mm]

1340 1410 - 1740 -

2350 1700 - 1850 -

2500 - 2310 1950 1550

5000 2460 - 2050 -

10

10 lat
gwarancji

Zatwierdzone 
przez UDT

Wyprodukowano 
w Polsce
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5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

Specyfikacja 1 

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K600

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

Wąż 
dystrybucyjny

6 m

Zwrot z inwestycji
Zbiorniki dzięki swej dużej pojemności 
pozwalają na zakup hurtowych ilości 

oleju napędowego, wpływając 
na oszczędność czasu i pieniędzy

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

Zbiorniki są odporne na trudne,  
zmienne warunki pogodowe 

i promieniowanie UV

Bezpieczeństwo
Obudowa z zamykanymi 

drzwiami na zamki 
chroni przed dostępem 

niepowołanych osób

Odporność na korozję
Brak nieestetycznej rdzy 
czy degradacji produktu  

w przeciwieństwie 
do zbiorników ze stali

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI
›     Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 6 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

(dla pojemności 1340 l)
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Filtr z separatorem wody + zaślepka
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390
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Filtr 
szklany

Specyfikacja 2 z szybkozłączem Specyfikacja 3 z filtrem szklanym

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI
›     Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 6 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

(dla pojemności 1340 l)
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Filtr szklany
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI
›     Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 6 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

(dla pojemności 1340 l)
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Filtr z separatorem wody + zaślepka
›     2” szybkozłącze typu euro
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K600

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K600

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

Wąż 
dystrybucyjny

6 m

Wąż 
dystrybucyjny

6 m

Szybkozłącze 
typu 

EURO

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390
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Specyfikacja 4 z 8-metrowym zwijadłem Specyfikacja 5 z 8-metrowym zwijadłem 
i szklanym filtrem

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI
›     Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 8 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Zwijadło
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

(dla pojemności 1340 l)
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Filtr szklany
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI
›     Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 8 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Zwijadło
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  

(dla pojemności 1340 l)
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Filtr z separatorem wody + zaślepka
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

Filtr 
szklany

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K600

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K600

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

8-metrowe 
zwijadło

8-metrowe 
zwijadło

Filtr z separatorem 
wody 

+ zaślepka

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390
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DIESEL

Specyfikacja 6 z pulserem K600, sondą ciśnieniową  
i systemem zarządzania Watchman® Access

Wyposażenie
›     Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC
›     Pulser K600 PIUSI
›     Wąż dystrybucyjny 6 m
›     Uchwyt na wąż dystrybucyjny
›     Automatyczny nalewak
›     Czujnik przecieku i poziomu cieczy  

Watchman® Sonic Plus  
(dla pojemności 2350-5000 l)

›     Czujnik maksymalnego poziomu
›     Sonda ciśnieniowa Keller
›     System zarządzania  

Watchman® Access
›     Filtr z separatorem wody + zaślepka
›     2” szybkozłącze typu euro
›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny 4”
›     Zawór oddechowy

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

System  
zarządzania 

Watchman® Access

Pulser 
K600 PIUSI

Wąż 
dystrybucyjny

6 m

Filtr  
z separatorem 

wody 

Sonda 
ciśnieniowa 

Keller

Specyfikacje produktów

Specyfikacja 1 Specyfikacja 2 Specyfikacja 3 Specyfikacja 4 Specyfikacja 5 Specyfikacja 6

Pompa PIUSI 72 l/min* 230 V AC

Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI

Przepływomierz cyfrowy K600 PIUSI

Pulser K600 PIUSI

Wąż dystrybucyjny 6 m

Wąż dystrybucyjny 8 m

Uchwyt na wąż dystrybucyjny

Zwijadło

Automatyczny nalewak

Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy  
(dla pojemności 1340 l)
Czujnik przecieku i poziomu cieczy  
Watchman® Sonic Plus (dla pojemności 2350-5000 l)

Czujnik maksymalnego poziomu

Sonda ciśnieniowa Keller

System zarządzania Watchman® Access

Filtr z separatorem wody + zaślepka

Filtr szklany

2” szybkozłącze typu euro

Uziemienie

Właz rewizyjny 4”

Zawór oddechowy

Więcej o naszych zbiornikach 
stacjonarnych na olej  
napędowy przeczytasz tutaj:
www.zbiornikideso.pl 

* Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy.
   Rzeczywisty przepływ jest niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390

https://www.zbiornikideso.pl/


Oszczędność czasu i zasobów 
Zbiorniki mobilne idealnie sprawdzą się 

w przemyśle rolniczym, budowlanym 
czy leśnym, gdyż pozwalają uniknąć 
przestojów sprzętu podczas pracy

Nieskazitelna jakość
Wysokiej jakości 

polietylen gwarantuje 
wytrzymałość i trwałość 

produktu

Odporność na korozję
Brak nieestetycznej rdzy 
czy degradacji produktu  

w przeciwieństwie do 
zbiorników z innych materiałów

Mobilność 
Bezpieczny transport oleju napędowego 
bezpośrednio do miejsca pracy ciężkiego 

sprzętu, m.in. ciągników, koparek, 
kombajnów czy samochodów ciężarowych

DIESEL

Wyposażenie standardowe
1.       Zbiornik jednopłaszczowy o pojemności  

200/300 litrów
2.   Wąż ssący 1” z zaworem przeciwzwrotnym  

i filtrem siatkowym
3.   Pompa PIUSI 12 V o przepływie 35 l/min*
4.   Przewód zasilający 6 m z zaciskami  

do akumulatora
5.    Wąż dystrybucyjny 3/4” 4 m
6.     Nalewak automatyczny ze złączką obrotową
7.   Przepływomierz cyfrowy  PIUSI K24 (opcja)
8.    Wlew z korkiem
9.    Zawór oddechowy

Mobilne zbiorniki do magazynowania
i dystrybucji oleju napędowego

5

5 lat
gwarancji

Wyprodukowano 
w Polsce

Produkt Kod produktu Pojemność [ l ] Szerokość
[mm]

Głębokość 
 [mm]

Wysokość
 [mm] Wyposażenie

OTMD0200GG_12 200 600 800 610 Pompa 12 V

OTMD0200GG_12_K24 200 600 800 610 Pompa 12 V + przepł. cyfrowy

OTMD0300GG_12 300 600 800 890 Pompa 12 V

OTMD0300GG_12_K24 300 600 800 890 Pompa 12 V + przepł. cyfrowy

DESO 200

DESO 300
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DIESEL

200 l

300 l

1.

8.
6.

9.
5.

3.2.

4.

Więcej o naszych zbiornikach 
mobilnych przeczytasz tutaj: 
www.zbiornikideso.pl 

Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

5-letnia gwarancja szczelności zbiorników oraz 2-letnia  na wyposażenie

* Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy.
   Rzeczywisty przepływ jest niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390

https://www.zbiornikideso.pl/


ADBLUE® ADBLUE®

Dwupłaszczowe zbiorniki 
do magazynowania i dystrybucji AdBlue®

Pojemność [ l ] Średnica 
[mm]

Długość  
[mm]

Wysokość
 [mm]

Szerokość
[mm]

1340 1410 - 1740 -

2350 1700 - 1850 -

2500 - 2310 1950 1550

5000 2460 - 2050 -
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Wyposażenie standardowe
›     Pompa PIUSI o przepływie 34 l/min*
›     Wąż dystrybucyjny 6 m
›     Przepływomierz cyfrowy PIUSI K24
›     Automatyczny nalewak
›     Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy
›     Automatyczne ogrzewanie 

przestrzeni dystrybucyjnej  
i międzypłaszczowej

›     Uziemienie
›     Właz rewizyjny
›      Izolacja termiczna zbiornika 

wewnętrznego (opcja)

5000 l

2350 l
1340 l

2500 l

Pompa 
PIUSI 34 l/min

Przepływomierz
cyfrowy

PIUSI K24

Nagrzewnica Zegarowy 
wskaźnik poziomu 

cieczy 

Zwrot z inwestycji
Zbiorniki dzięki swej dużej pojemności 
pozwalają na zakup hurtowych ilości 

oleju napędowego, wpływając  
na oszczędność czasu i pieniędzy

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

Zbiorniki są odporne na trudne,  
zmienne warunki pogodowe 

i promieniowanie UV

Bezpieczeństwo
Obudowa z zamykanymi 

drzwiami na zamki 
chroni przed dostępem 

niepowołanych osób

Odporność na korozję
Brak nieestetycznej rdzy 
czy degradacji produktu  

w przeciwieństwie 
do zbiorników ze stali

Zgodność  
z normami ISO

Dwa
płaszcze

10

10 lat
gwarancji

Wyprodukowano 
w Polsce

*  Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu 
podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy 
i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, 
jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390
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SMART MONITORING SMART MONITORING 

Watchman® Access
Terminal paliwowy i kompleksowy  
system dystrybucyjny
Terminal i system dystrybucyjny z kontrolą poziomu cieczy  
Watchman® Access wspierają zarządzanie taborem pojazdów  
czy maszyn pod kątem zużycia paliwa, AdBlue® lub rozchodu  
innych cieczy w Twoim przedsiębiorstwie. Pozwala analizować  
zużycie, optymalizując tym samym koszty operacyjne firmy.

Charakterystyka Nadajnik

Temperatura robocza -20°C do +50°C

Sposób pomiaru IP65

Zasilanie 230 V AC

Jak działa 
Watchman®
Access

Zarejestruj
swój produkt

Przykładowe parametry terminala:

Rejestracja ilości 
wydanego paliwa  

dla każdego użytkownika  
lub/i pojazdu

Możliwość rejestracji  
do 20 000 

użytkowników  
i pojazdów

Identyfikacja  
przy pomocy  

breloków lub kart RFID 
o unikalnych kodach

Zdalna aktualizacja 
bazy użytkowników. 

Komunikacja LAN, Wi-Fi 
lub GSM

Autoryzacja jedno-, 
dwu- lub trzystopniowa  

(np. kierowca/pojazd, 
kierownik/pracownik 

itp.) pozwala rozpocząć 
tankowanie

Wszystkie dane 
gromadzone  

są na platformie  
informatycznej  

Kingspan Connect

Watchman® Access usprawnia zarządzanie  
zużyciem paliwa m. in. poprzez: 
›       możliwość definiowania alarmów (powiadomień przez 

e-mail) np. informowanie, gdy poziom cieczy w zbiorniku 
spadnie poniżej określonej wartości,

›     wizualizację położenia zbiorników na mapie wraz   
z aktualnym poziomem cieczy,

›     możliwość wygenerowania wykresu, przedstawiającego 
zmiany stanu paliwa w zbiorniku w danym zakresie czasu,

›     moduł raportów - generowanie raportów do aplikacji MS 
Excel, eksport tankowań do PDF,

›     możliwość wprowadzenia indywidualnych ustawień tabeli 
litrażowej.

Telemetria Rozwiązania  
w zakresie pomiaru 
poziomu cieczy 
DESO oferuje rozwiązania telemetryczne, które są zaprojektowane 
z myślą  o dostarczeniu kluczowych danych i raportów.

Umożliwiamy zarówno lokalne, jak i zdalne monitorowanie 
zbiorników paliwa, olejów, smarów, AdBlue®, płynów, LPG, 
nawozów płynnych, wody, materiałów sypkich, cementu  
i wielu innych.

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390
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SMART MONITORING SMART MONITORING 

Watchman® Anywhere ProWatchman® SENSiT
Inteligentny produkt Wi-Fi!  
Monitoruj zdalnie poziom cieczy w zbiorniku  
w dowolnym miejscu i czasie za pomocą 
smartfona lub tabletu

Poznaj zalety Watchman® SENSiT: 
›     Umożliwia zdalne monitorowanie czujnika 

dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji 
mobilnej

›      Dostarcza dane zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, m.in. średnie zużycie, 
przewidywana data opróżnienia zbiornika, 
a także wykresy zużycia przechowywanej 
cieczy na przekroju ostatniego roku

›     Natychmiastowe powiadomienia alarmowe 
(wysoki/niski poziom)

›     Zasilany przez port USB
›     Zdalna aktualizacja oprogramowania Pobierz aplikację  

Kingspan Connect:

Specyfikacja 

Wymiary

Waga

Materiał obudowy

Temperatura robocza

Stopień ochrony

Łączność bezprzewodowa

Maksymalny zasięg

Zasilanie

Złącze zasilania

Wskaźnik stanu

Synchronizacja

Gwarancja

84 mm x 25 mm x 15 mm

40 g

plastik

-10°C ÷ +60°C

jednostka pomiarowa - IP65 / przekaźnik - wewnątrz budynku

Wi-Fi 2,4 GHz / RF 433 MHz

200 m (433 MHz)

5 V DC

USB typ A

RGB LED

aplikacja mobilna  Kingspan Connect (Android, iOS)

2 lata

Monitorowanie oraz analiza  
stanów magazynowych

Za pomocą sieci GSM, czujnik przekazuje informacje o stanie magazynowym,   
zużyciu i dacie opróżnienia.  Jeden moduł jest zasilany baterią o długiej żywotności.  
Nasi specjaliści stworzyli do niego niezwykle  intuicyjny interfejs co przy atrakcyjnej  
cenie  wyróżnia to urządzenie na tle konkurencji. Urządzenie umożliwia pomiar  
poziomu cieczy w zbiornikach o wysokości do 4 m.

Watchman® UniRX

Uniwersalny odbiornik do monitorowania  
poziomu cieczy

Pozwala na bardziej precyzyjny odczyt stanu cieczy  w zbiorniku. Informacje 
wyświetlane są w litrach, centymetrach lub procentach  – tak, aby jak najbardziej 
sprostać Państwa oczekiwaniom. sprawdza się do monitorowania: substancji 
chemicznych, paliw, materiałów sypkich, oleju zużytego.

Watchman® Tank Monitor
Stały podgląd  
monitorowanej substancji

Produkt ten jest dedykowany do użytku z olejami napędowymi, opałowymi, 
AdBlue®. Prosty i łatwy montaż umożliwia instalację praktycznie na każdym 
zbiorniku. W połączeniu z sondą ciśnieniową oraz lokalizacją GPS stanowi 
doskonałe narzędzie do kontroli poziomu cieczy. Dane przetwarzane  
przez Watchman® Tank Monitor są dostępne na platformie internetowej  
Kingspan Connect. 

Więcej o naszych urządzeniach 
telemetrycznych przeczytasz tutaj:  
www.zbiornikideso.pl 

Sprzedaż - PÓŁNOC      Tel: +48 693 200 934  
Sprzedaż - POŁUDNIE Tel: +48 605 553 390

https://www.zbiornikideso.pl/


06.2021

Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Kingspan Water & Energy zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych produktów. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Przedstawione zdjęcia stanowią jedynie przykład. Rzeczywisty produkt może się od nich różnić w zależności od specyfikacji 
technicznej wyrobu. Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na załączonych zdjęciach, wynikające ze specyfiki 
druku. Gwarancja dotyczy produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi oraz 
Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG). Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów polskiego 
Kodeksu cywilnego, w szczególności jego art. 66 i 661.  Aby uzyskać aktualną specyfikację sprzętu lub dokumentację techniczną, skontaktuj 
się z Producentem lub najbliższym dystrybutorem.

Kontakt

zbiornikideso.pl

PÓŁNOC

Jacek Gawronek
Tel: +48 693 200 934
E: jacek@zbiornikideso.pl

POŁUDNIE

Grzegorz Potrawiak
Tel: +48 605 553 390
E: grzegorz@zbiornikideso.pl

POŁUDNIE

PÓŁNOC

Złóż zamówienie u swojego lokalnego dystrybutora 
lub bezpośrednio w DESO:


