Mobiele lekbakken
Van HORSSEN bv maakt in haar zeilmakerij mobiele lekbakken die u zeer eenvoudig kunt opzetten, maar ook weer demonteren. Dit heeft grote voordelen bij calamiteiten waar het milieu
in het geding is. Maar ook bij werkzaamheden waar niets van de te verwerken vloeistof in de
grond mag komen.
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Van Horssen BV
Van HORSSEN bv is sinds 1942 dé specialist in het verwerken van hoge kwaliteitsmaterialen.
Hiervan wordt een breed pakket aan producten gemaakt. Als familiebedrijf zijn wij actief op
het gebied van de zeilmakerij, dakbedekking en permanente valbeveiliging, waarbij u kunt rekenen op producten van zeer goede kwaliteit, maar ook een goede service.

Milieu
Een beter milieu begint bij u zelf. Bedrijven kunnen zelf bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van hun leefomgeving
door actief voor het milieu te zorgen. Onze lekbakken ondersteunen u daar in.

Zeilmakerij - Dakbedekking - Permanente valbeveiliging
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Verkoop
De mobiele lekbakken zijn in veel afmetingen verkrijgbaar. Samen met u wordt onderzocht wat voor u het
meest geschikt is.

Custom made
Naast de standaard mobiele lekbakken, kunnen wij iedere
gewenste lekbak op maat maken. Bespreek uw wensen
met ons.

Rijplaten
Optioneel leveren wij kunststof rijplaten die u onder de lekbak legt om schade door scherpe voorwerpen te voorkomen. De rijplaten zijn voorzien van handvaten om ze gemakkelijk te handelen.

Resistentie
De materiaalkeuze van het zeildoek wordt afgestemd op de
vloeistof die in de lekbak komen. Daarom willen wij graag
van u weten welke samenstelling deze heeft. Aan de hand
krijgt u advies voor het te gebruiken materiaal.

Reparatie
Mocht er onverhoopt schade aan uw lekbak zijn, dan kunnen wij die op een eenvoudige manier repareren.

Tel. +31 (0) 887 877 799 ● Email sales@huchem.nl

