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ZÁSOBNÍKY A NÁDRŽE  
 
Dodáváme technologické nádrže a zásobníky 

z nerezavějících ocelí o užitečném objemu         

do 5 000 l.                                                   
 

Vyrábíme nádrže a zásobníky v jedno-, dvou-         
a tříplášťovém provedení, s pomaloběžnými 

(kotvovými) i rychloběžnými (turbínovými) 
míchadly, opatřené chlazením i ohřevem.  

 

Díky dlouhodobým zkušenostem zajišťujeme 
konstrukci i výrobu nádrží podle specifických 

požadavků zákazníka.  
 

Příklady některých technologických nádrží:  

 
 Nádrže na chlazení mléka nebo jiných  

surovin 

 Mlékárenské zákysníky (např. pro výrobu 

jogurtů) 
 Nádrže pro minipivovary  

 Technologické nádrže pro výrobu majonézy        

a dresingů  

 Mísicí nádrže sirupů a alkoholických              

a nealkoholických nápojů  
 Čisticí stanice (CIP) pro potravinářské 

provozy 

 Homogenizátory pro kosmetický 

a farmaceutický průmysl 

 Skladovací kontejnery krémů a mastí  

 Kompenzátory k plnicím strojům pro 

dávkování obtížně plnitelných produktů  
 Nádrže pro speciální chemické technologie  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

TANKS AND CONTAINERS  
 

We deliver processing tanks and technologic reservoirs ma-

de from stainless steel, of effective capacity up to 5,000 L. 
 

We manufacture reservoirs and tanks in single, double and 
triple-layer versions, both slow-motion mixers (anchor)  

and fast mixers (turbine), equipped with cooling or heating 
 

Thanks to the long years of experience we are able to 
provide the design and manufacture of reservoirs  

according to the customer's specific requirements. 
 

Examples of processed tanks and containers: 
 

 Milk or other substances cooling tanks 

 Dairy starters (e.g. yoghurt), cheese makers 

 Brewery tanks 

 Technological reservoirs for mayonnaise and dressing 

production 
 Technological reservoirs for ketchup, mustard and 

jam production 

 Mixing tanks for syrups, alcoholic and soft drinks 

 Cleaning station (CIP) for food industry 

 Homogenisers for the production of creams, salves, 

and other cosmetic products 

 Storage containers for creams and salves 

 Compensators for filling machines for dosing of 

products difficult to be filled 
 Special chemical technology tanks 

  


