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NOAQ Boxpool je mobilní nádrž určená pro skladování a ucho-
vání různých kapalin. Boxpool může být také použit ke skladování 
sypkých materiálů, jako jsou piliny a podobně.

• PROVIZORNÍ NÁDRŽ NA SKLADOVÁNÍ KAPALIN

• SAMOKOTVÍCÍ

• NÍZKÁ HMOTNOST

• MONTÁŽ BEZ NÁŘADÍ

• JEDNODUCHÉ SKLADOVÁNÍ
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Flood Fighting System

výhradní dovozce prvků protipovodňové ochrany



Technické parametry BP52-1 BP52-8 BP52-38
Hloubka 50 cm 50 cm 50 cm

Délka x Šířka cca 2 x 2 m 10 x 2 m 22 x 4 m

Objem cca 1,5 m3 9,5 m3 39 m3

Rohové + rovné díly 12 + 0 12 + 18 12 + 48

Hmotnost díly + plachta 30 kg 142 kg 339 kg

Materiál dílů nádrže ABS, PP

Materiál plachta PE 0,18 mm

BP52-1

BP52-8

BP52-38
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PROVIZORNÍ SKLADOVÁNÍ KAPALIN

NOAQ Boxpool je mobilní nádrž určená pro 
skladování a uchování kapalin. Dlouhodobě 
může sloužit jako rezervoár vody k hašení.

Využít lze také k dočasnému skladování kon-
taminované vody nebo půdy, pilin, dřevěných 
štěpek apod.

Nádrž NOAQ Boxpool je vytvořena ze stejných 
dílů jako NOAQ Boxwall BW52, které tak mů-
žete jednoduše využít dvěma různými způ-
soby.

VÝSTAVBA A PŘEPRAVA

Zábrany Boxwall se spojují jednouchým sy-
stémem, tak aby vytvořily uzavřený oblouk. 
Vložením plachty poté vznikne nepropustná 
nádrž. Jednotlivé díly jsou malé a snadno se 
přepravují. Složení i rozebrání dočasné nádrže 
je díky tomu snadné a rychlé.

VARIABILITA

Pro stavbu NOAQ Boxpool se využívají dva ty-
py zábran BW52: rovné a rohové se zalome-
ním 30°. Spojením 12 rohových dílů vznikne 
kruhový Boxpool o objemu více jak 1,5 m3. Po 
rozpůlení kruhové nádrže a přidání 18 rovných 
dílů vzniká nádrž s objemem přibližně 9,5 m3. 
Použitím 12 rohových dílů a 38 rovných lze po-
stavit nádrž s objemem až 39 m3.

FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE

Nádrže jsou úzké a jdou použít i na silnici, kdy 
zůstává jeden pruh stále průjezdný. Flexibilita 
konstrukce umožňuje změnu rozměrů nádrží 
Boxpool dle aktuální potřeby.
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