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Stookolietank KWT



Roth KWT
Budgetvriendelijke opslag van stookolie in huis

VOORDELEN 

> Licht in gewicht
> Eenvoudig te installeren
> Smal
> Dubbelwandig
> Budgetvriendelijk
> Vlarem II gekeurd

Roth KWT
De dubbelwandige Roth KWT tank is volledig uit kunststof met een polyethyleen binnentank en een polyethyleen 
buitenmantel. De buitenrand sluit naar binnen direct op de tank aan, zodat men 1 tankeenheid verkrijgt. De 
compacte uitvoering maakt de Roth KWT sterker zonder bandages. De gladde buitenmantel met de bovenste 
bandvormige uitstulpingen geven de tank een modern design. Dankzij het Roth Füllstar® systeem kan u snel en 
eenvoudig de tanks koppelen om verschillende volumes te creëren naargelang uw behoefte.

Roth KWT 750 l-C
Het kleinste volume in de Roth KWT is de 750 liter uitvoering, ideaal voor een kleine verbruiker. Dankzij zijn vorm 
neemt de tank slechts 0,58 m² in beslag. Door het aan elkaar koppelen van meerdere tanks zijn grotere volumes 
mogelijk, zonder veel plaats in beslag te nemen. 

Roth KWT 1000 l-C
De 1000 l-C uitvoering in het Roth KWT gamma neemt net zoals de 750 l-C uitvoering weinig plaats in beslag. Met 
slechts 0,67 m² merkt u nauwelijks dat de tank aanwezig is.

Roth KWT 1000 l-R
De Roth KWT 1000 l-R is smal, licht en heeft een lage hoogte. De KWT 1000 l-R voldoet perfect aan de eisen voor 
renovatie en kan gemakkelijk geplaatst worden in kelderruimten met lage plafonds en met beperkte ruimte.

Roth KWT 1500 l-R
Met een breedte van slechts 76 cm kan deze tank door de meeste standaard deuren in huis. Zo kan u toch gebruik 
maken van een groter volume, ondanks de beperkte ruimte in uw huis.
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