
Zak ady Farmaceutyczne

Fibrelite dostarczy  Pokrywy Dost powe D400 w czasie
przygotowywania nowych wykopów w Zak adach
Farmaceutycznych w Kumbrii.

Plac budowy od zainstalowania lekkich paneli kompozytowych a  do
wyko czenia przez monta  190 nowych pokryw Fibrelite

Fibrelite otrzyma  zadanie przekierowania napowietrzonych
przewodów rurowych z suwnic do podziemia w trakcie trwania
prac budowlanych. Tamtejszy teren jest ci gle blokowany przez
przeje d aj ce ci kie pojazdy, i z tego powodu pokrywy D 400
sta y si  dla klienta idealnym rozwi zaniem tego problemu.

Poza tym Fibrelite aktywnie bierze udzia  w zakresie poprawy i
przestrzegania przepisów BHP poprzez wprowadzenie lekkich
pokryw dla atwejszej i szybszej wymiany. Ró norodne rozmiary
zosta y wyprodukowane dla szerokiego zastosowania, równie  w
trudno dost nych naro nikach i na ma ych powierzchniach, tak by
osi gn  idealne dopasowanie. 

Konstrukcja zak ada a instalacj  prefabrykowanych, betonowych
wykopów spojonych ze sob . Bardzo mocne i atwe w
utrzymaniu, nie stwarzaj  problemów podczas konserwacji oraz
stanowi  olbrzymi  korzy  dla klienta 
 

W trakcie instalacji, grupa pracowników technicznych Fibrelite
wspó pracowa a z in ynierami i pracownikami budowy zaczynaj c
na etapie projektu paneli po ich instalacj , aby w ten sposób
zapewni  produktowi najwy szy standard oraz aby projekt zosta
wykonany w zak adanym na wst pie terminie.

Wyspecjalizowany Materia  

Fibrelite jest wiatowym liderem w dziedzinie produkcji
kompozytowych pokryw GRP do studzienek kanalizacyjnych i
pokryw dost powych. Ten wyspecjalizowany materia  szybko
znalaz  uznanie jako alternatywa dla tradycyjnych materia ów
takich jak ci ka stal czy beton. 

Korzy ci pokryw Fibrelite w stosunku do tradycyjnych, mniej
skutecznych technologicznie pokryw metalowych:

Lekka i atwa r czna wymiana,
No no  od A15 do F900 ( Norma PN –EN 124),
Chemicznie oboj tne i odporne na korozj ,

Zachowaniu wysokiej wydajno ci 

Na yczenie klienta Fibrelite dostarcza pokrywy zgodnie z jego
preferencjami b d  te  u ywa niestandardowych rozwi za .
Oznacza to, e wymiary wewn trzne paneli, usztywnienia i
architektura mog  zosta  zmienione celem optymalizacji
wydajno ci ka dego panelu bazuj c na szczegó owych kryteriach
projektu

Korzy ci wynikaj ce z zastosowania pokryw
Fibrelite

Indywidualne rozwi zania,
Produkt typu: zamontuj i zapomnij, który nie koroduje,

atwiejsza praca dla ekip serwisowych,
Ulepszone praktyki w zakresie BHP,
Wsparcie techniczne.
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