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 Fiberglass Tanksرجالس ــخزانـــات الفيب

 

 

 

 

  

  اعتمـــد الوطنيـــة دائمـــًا

Always Trust Wataniya 

 لتخزين مياه الشرب 
 تخزين الوقودل 
 تخزين مياه الصرف الصحيل 
 أجود أنواع المواد األولية 
 مواصفات عالية 
 معتمدة لدى وزارات الدولة 
  جالون 25,000سعة تخزينية آبيرة تصل حتى  

 To store Water 

 To store Fuel 

 To store Sewage water 

 Finest Raw materials used 

 High Specifications 

 Approved by Ministries of the State of 
Kuwait 

 Huge storage capacity up to 25,000 USG 
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 WATANIYA Fiberglass Tanks sizes   قياسات خزانــات الوطنيـــة الفيبـــرجالس

  

  )جالون أمريكي(الخزان 
Capacity (US Gallon) 

  )سم(الطول 
Length (cm) 

(L) 

  )سم(العرض 
Width (cm) 

(W) 

  )سم(االرتفاع 
Height (cm) 

(H) 
250  218  128  113  
350  220  126  131  
500  212  149  149  

1000  255  175  186  
1100  296  175  186  
1200  299  175  186  
1500  349  180  190  
2000  350  218  228  
3000  460  220  237  
4000  615  222  232  
5000  682  226  239  

10,000 738  304  315  
15,000  1044  304  315  
20,000  1350  304  315  
25,000  1656  304  315  
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توفر شرآة مصنع الوطنية 
خزانات فيبرجالس حسب 
 تصاميم الزبون الخاصة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WATANIYA 
provides Fiberglass 

Tanks as per 
customer’s designs 

 يبرجالس من الوطنيــةخزانات مياه الشرب الف

 مصّنعة من أجود انواع المواد األولية 

 تحافظ على درجة حرارة المياه عند التخزين 

 وعمر أطول ةللتسريب وقوي ةمقاوم 

 للحرارة واألشعة فوق البنفسجية ةمقاوم 

 للصدأ ونمو البكتيريا ةمقاوم 

لدى وزارات الدولةةمعتمد 

WATANIYA Fiberglass Drinking Water Tanks 

 Finest raw materials used. 

 Maintains water temperature. 

 Leak-proof, strong, and have long lifespan 

 UV and heat resistant 

 Resistant to rust and Bacteria growth 

 Approved by Ministries of the State of 
Kuwait 

 New from Wataniyaالجديــــد من الوطنيــــة


