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* Vật liệu Composite là loại nhựa không tái chế được tổng hợp từ các sợi thuỷ tinh, sợi cacbon
và liên kết bằng nhựa Polyste được sử dụng sản xuất các sản phẩm có tính ăn mòn cao, chịu
được thời tiết, môi trường khắc nghiệt, chống ăn mòn và tia cực tím.

* Qua nhiều năm phân tích và nghiên cứu công dụng của hầm Biogas, Công ty TNHH Phát
Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh
đã trực tiếp sản xuất ra Hầm Biogas vật liệu Composite
hình cầu
với tính ưu việt vượt trội hoàn toàn tự động đẩy phân bã ra khỏi bể, tự động phá váng bề
mặt làm cho khí Gas trong hầm luôn được ổn định, có độ bền cao.

* Hầm Biogas vật liệu Composite được thử áp suất ngay sau khi lắp đặt nên có độ kín tuyệt đối,
vận chuyển dễ dàng, lắp đặt hoàn thiện trong 4 giờ, lên gas trong 5 ngày, khả năng tự điều
áp khí Gas khi Gas quá nhiều tự động xả khí không cần van an toàn. Nhờ vào sự tuần hoàn
liên tục của Hầm Biogas Composite lượng gas nhiều
gấp 3 lần bể xây
có cùng khối lượng. Xử lý dễ dàng khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng.

* Sản phẩm Hầm Biogas của Công ty đều có tem chính hiệu của nhà sản xuất và được bảo
hành 03 năm ngay sau khi lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

* Công ty có các loại Hầm bể có kính thước:

Hầm Biogas Composite kích thước đường kính: 2,40 m

Hầm Biogas Composite kích thước đường kính: 2,25 m

Hầm Biogas Composite kích thước đường kính: 1,90 m
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(Phụ kiện khuyến mại chuyên dụng kèm theo: Lọc Khí và đồng hồ đo áp suất ga, Bếp ga
đơn, bóng đèn gas, dây dẫn HDPE 20 màu đen 15m, dây D8 50m)

Ngoài sản phẩm Biogas Composite Công ty chúng tôi chuyên về chống thấm, bọc lót hầm bể
bằng nhựa Composite chống axit ăn mòn và cung cấp thiết bị khí sinh học.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn Phòng Cty:

Liên hệ Tr tiếp:
269

P.Giám đốc:

Tổ 6, TT Đông Hưng, Thái Bình

Giám đốc:

Phan Văn Dũng -

- ĐT:036 3 796 366

Ngô Duy Đông

-

0988 128

0978 886 479

(Xin lưu ý: Hầm bể Biogas Composite phải có tem Công ty Môi Trường Xanh)
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