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ECOTANK  //  STRONG PRODUKTSORTIMENT

PUMPSTATIONER
ID700, 1000, 1400, 1600, 2000, 2400 mm
• pumpstationer för  pumpning av avlopps- och slaskvatten
• tryckförhöjningsstationer för  avlopps- och bruksvatten 
• styrcentraler för pumpar

RÖR
D400, 560 och ID500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 mm
• trum- och avloppsrör
• ringstyvhet SN2, SN4, SN8 och SN16 (kN/m²), längd maximum 13,5 m

INDUSTRI
D400, 560 och ID500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 mm
• lodräta och vågräta tankar för kemikalier och processer
• PE-, PP- och PVDF-rörsystem (Agru Kunststofftechnik GmbH)

TANKAR
ID1000 max. 10 000 l
ID1600 max. 25 000 l
ID2400 max. 60 000 l
• bruks-, regn-, brand-  och avloppsvatten

BRUNNAR
ID700, 1000, 1400, 1600, 2000, 2400 mm
• vattenposter
• ventilbrunnar
• luftningsbrunnar
• vattenmätarbrunnar
• avloppsbrunnar
• kabelbrunnar 

SLAMAVSKILJARE
ID1000
• 2000 l:s slamavskiljare, infiltrationssystem och  markbäddssystem för 

högst 5-personers familjer
• 3000 l:s slamavskiljare, infiltrationssystem och markbäddssystem för 

högst 7-personers familjer
• 4000 l:s  och större slamavskiljare, infiltrationssystem och markbädds-

system för  storhushåll
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Slutanvändarna av våra produkter är 
privatpersoner, företag och  vattenrenings-
verk som behöver moderna, hållbara och 
för individuella behov ämnade pumpsta-
tioner, avlopps- och regnvattensystem.

Vi levererar våra produkter direkt till  
konsumenter, återförsäljare, byggentre-
prenörer, vatten- och avloppsverk som 
fullständiga lösningar.

Alla  produkter  under  STRONG-varumärket  är producerade av  PE-HD (högdensitets polyeten). PE används nuförtiden 
främst som produktionsmaterial till pumpstationer, tankar, brunnar och tryckrör.
Produkternas stommar är tillverkade av dubbelväggade spiralrör, för att säkra mot spillrisk.

VAD ERBJUDER VI 
VÅRA KUNDER?

För vattenreningsverk har vi som avsikt 
att tillverka pumpstationer som fyller 
vatten- och avloppsverkens individuella 
krav. När man väljer pumpstationer eller 
rörsystem är det viktigt att fokusera på 
produktens långa livstid, driftsäkerhet och 
lätta underhåll. Vid val av pumpstation 
kan man inte kompromissa.

ANVÄNDARE

PRODUKTERNAS EGENSKAPER

Till våra kunder kan vi  garantera att 
de produkter vi tillverkar motsvarar 
kundens krav, är hållbara i deras använd-
nings-ändamål och att de levereras enligt 
överenskommen leveranstidpunkt. Vi 
kan garantera  snabba leveranser tack 
vare våra moderna produktionsmetoder. 
Pumpstationer, tankar, slamavskiljare, etc. 
produceras av moduler i vårt lager.

För planerare och  kontroll myndig-
heter erbjuder vi produkt-utbildning, 
så att de å sin sida kan vara pålitliga 
samarbetspartners.

För industrianläggningar erbjuder vi 
ett brett sortiment av plaströr, anslut-
ningar, tankar och pumpstationer för olika 
användningsändamål.

Våra produkter produceras under vårt 
STRONG-varumärke. Det betyder att 
slutanvändarens alla krav uppfylls och 
garanterar en lång livslängd för produk-
ten. Vårt varumärke är välkänt bland alla 
våra kunder och registrerat i alla europe-
iska länder.

PE-material 
är 100 % 
återvinnbart

Hållbar i 
nordiskt 
klimat

Säker och enkel 
att underhålla

Hållbar mot 
mekaniska 
skador

PE-materialets 
livslängd  är 
över 50 år
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