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20 października 2009
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji w FM
APPROVALS zbiorników przeciwpożarowych naszej produkcji. Z dniem 9 października 2009, stalowe
zbiorniki przeciwpożarowe „MOSTOSTALEX” uzyskały status „FM APPROVED”, a nasza firma
znalazła się na liście autoryzowanych producentów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rynku i wymaganiom FM GLOBAL, przedłożyliśmy
do autoryzacji typoszereg zbiorników w dwóch wariantach konstrukcji, w tym z uwzględnieniem
obciążenia sejsmiką. W ten sposób, ZBIORNIKI PPOŻ. „MOSTOSTALEX” „FM APPROVED”
stały się NR 1 W EUROPIE uwzględniając jednoczesne obciążenie konstrukcji sejsmiką wg strefy
„500-letniej” oraz obciążenie śniegiem 1,2kN/m2 – pokrywając prawie całe terytorium Polski oraz
większość krajów Europy Środkowej – zgodnie z wytycznymi FM.
Ponad 10-letnie doświadczenie w branży i setki zrealizowanych dostaw i montaży zbiorników
przeciwpożarowych umożliwiło nam stworzenie PRODUKTU DOSKONAŁEGO, a trudne
przedsięwzięcie aprobacji FM – zakończyć sukcesem. Zbiorniki „MOSTOSTALEX” zostały
zaprojektowane przez polskich inżynierów i zbudowane są z komponentów wyprodukowanych i
zakupionych w Polsce.
W ramach programu aprobaty uzyskaliśmy 2 osobne raporty i dopuszczenia FM APPROVALS
na „zbiornik bez sejsmiki” oraz na „zbiornik z sejsmiką dla strefy 250-letniej (w tym 500-letniej)”. Kopie
obu raportów znajdą Państwo na naszej stronie WWW.MOSTOSTALEX.PL.
Dotychczasowe wątpliwości dot. zbiorników ppoż.: jedynie „zgodnych z FM”; nieokreślonych
zakresów dostaw i podziału odpowiedzialności; zaprojektowanych na zachodnioeuropejskie warunki
posadowienia (nieadekwatne do lokalnych wymagań); mogą Państwo teraz rozwiązać – wybierając do
swoich inwestycji zbiornik „FM APPROVED” POLSKIEJ PRODUKCJI.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową www.mostostalex.pl
Nasza strona WWW także w wersjach językowych EN, DE, CZ, HU, UA
NA STRONIE WWW DOSTĘPNA KOPIA APROBATY FM DLA ZBIORNIKÓW PPOŻ.
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