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SFS-Gaasmatsilo
(Kiwa certificaatnummer 55381)
De SFS-Gaasmatsilo is te gebruiken voor o.a. mestopslag.
De inhoud kan variëren van 192m³ tot 1246m³ en is standaard 
3 meter hoog.

Uitvoering
De silo bestaat uit een verzinkte buitenwand die op tegels
staat. Aan de binnenzijde zit 1 ½ mm. HDPE folie ter 
bescherming van de binnenhoes. Deze silo wordt standaard
afgedekt d.m.v. een drijfkleed. Hoes en drijfkleed leverbaar in
diverse types folie. Het leeghalen van de silo gaat middels het
afname-/ vulpunt, de leiding van 250 mm. zit onder de silo, de
aansluiting is 6”.

Certificering Kiwa / Komo Attest
Wij zijn één van de weinige leveranciers met een Kiwa /
Komo certificaat op onze systemen. E.e.a. volgens Eurocode. 
U kunt onze certificaten vinden op de website van Kiwa onder 
BRL 2342.

Garantie en referentieperiode
SFS-Foliesystemen:
• 10 jaar afbouwende garantie bij certificering
• 5 jaar afbouwende garantie zonder certificering
• 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij
normale omstandigheden)
Betonsilo’s:
• 10 jaar volledige garantie

Wettelijk verplichte keuringsvereisten
SFS-Foliesystemen:
• 1e keer na 10 jaar bij certificering
• 1e keer na 5 jaar zonder certificering
Betonsilo’s:
• 1e keer na 20 jaar bij certificering
• 1e keer na 10 jaar zonder certificering

Pluspunten:
• Toepasbaar op ondergrond met minder draagkracht
• Geen betonvloer, fundering nodig
• Eenvoudig te plaatsen en verplaatsen
• Korte bouwtijd

Mixmogelijkheden
• Mixluik, t.b.v. propellermixer
• Verdraaibare RVS spuitkop, vanaf zijkant te bedienen
• Mixer door de wand
• Elektrische mixer

Alles onder één dak
Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit
en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen/
vergunningen en eventueel omgevings-vergunningen worden 
uiteraard ook door ons verzorgd. Onze werkwijze garandeert 
een zo vlot mogelijke doorlooptijd van offerte tot realisatie.
Wij nemen uw zorgen hierin weg van a tot z.


