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Moduły LPG ze zbiornikami
naziemnymi i podziemnym
Modular LPG filling stations 

with above and underground tanks
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CHEMET S.A.  we współpracy z producentem dystrybuto-
rów LPG DRAGON - firmą EMGAZ Sp. z o.o. z Cieszyna - ofe-
ruje Klientom produkowane seryjnie kompletne modułowe 
stacje LPG certyfikowane i oznakowaną znakiem CE.

Dlaczego warto wybrać nasze moduły stacji LPG?
Nowe podejście do kwestii jakości i bezpieczeństwa 
w polskiej branży autogazu. Dwóch znanych, wiarygod-
nych oraz doświadczonych producentów (zbiorników 
oraz dystrybutorów) połączyło swoje siły by zaoferować 
bezpieczne, konkurencyjne 
cenowo moduły stacji LPG, 
charakteryzujące się wyso-
ką jakością wszystkich kom-
ponentów oraz solidnością 
i krótkim czasem montażu. 
Dzięki temu, iż moduły stacji 
wykonywane  są przez CHE-
MET, cała instalacja przecho-
dzi przez procedurę montażu 
próbnego, który umożliwia 
wykonanie wszystkich opera-
cji spawalniczych i ślusarskich 
w zakładzie oraz eliminację 
ewentualnych wad instalacji. 
Pozwala to na znacznie skró-
cenie czasu złożenia i urucho-
mienia modułów na budowie oraz oferowanie wysokiej 
jakości montażu i długiej gwarancji poprawnego działania.

Modułowa stacja LPG ze zbiornikami naziemnymi obejmuje:
Na rynek krajowy:
- 2 zbiorniki naziemne 4850 l średnica 1250 mm
- dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania
- pompę SKC 4.08 wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą
- dostawę i montaż

Na rynki zagraniczne moduły SKID na wspólnej ramie sta-
lowej:
- 1 zbiornik naziemny 4850 L lub 6400 L lub 9200 L średnica  
  1250 mm
- dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania
- pompa DISCO lub STERLING wraz z niezbędnym 
  orurowaniem i armaturą

Opcje dostawy:
- rozdzielnia elektryczna wbudowana w dystrybutor
- automat kasowy do samodzielnego tankowania

CHEMET, in co-operation with EMGAZ Sp. z o.o. from Cie-
szyn (manufacturer of DRAGON LPG dispensers), offers its 
customers a complete modular and serially produced LPG 
filling stations - certified and CE-marked.

Why is it worth choosing our LPG station module?
New approach to quality and safety in the Polish autogas 
industry. Two well-known, experienced and reliable manu-
facturers of tanks and dispensers (basic components of LPG 
filling stations) have joined their forces to offer a safe and 

price competitive LPG station, 
characterized by high stan-
dard of all components, robust 
workmanship and short assem-
bly time. Due to the fact that 
the station module is manufac-
tured by CHEMET, the entire 
installation undergoes a test 
assembly process, which allows 
performing of all welding and 
metalworking operations at the 
production facility and elimina-
te possible installation defects. 
The test assembly significantly 
reduces the assembly time and 
commissioning of modules on-
-site. This procedure lets us 

offer high quality assembly and long guarantees defectless 
module performance. 

Modular LPG filling station with aboveground tanks includes: 
For the domestic market: 
- 2 aboveground tanks 4850 L
- DRAGON dispenser in various equipment versions 
- SKC 4.08 pump with necessary piping and fittings 
- delivery and final on-site assembly

For foreign markets, SKID modules on a single 
steel frame: 
- 1 aboveground tank 4850 L, 6400 L or 9200 L 
- DRAGON dispenser in various equipment versions
- DISCO or STERLING pump with necessary piping 
   and fittings.

Delivery options: 
- electrical switchboard built into the dispenser
- integrated payment terminal, used at self-service stations
- electronic probes
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- sondy elektroniczne

Modułowa stacja LPG ze zbiornikami podziemnymi  obejmuje:
- 1 zbiornik podziemny od 4850 l do 20.000 L 
   średnice 1250 mm ; 1600 mm lub 2000 mm
- dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania 
- pompę CORKEN wraz z niezbędnym orurowaniem 
   i armaturą oraz osłonami
Jako opcje dostawy modułów oferowane są:
- montaż rur Brugga (Flexwell) pomiędzy modułem 
  i dystrybutorem
- montaż ochrony katodowej
- montaż detekcji gazu GAZEX
- organizacja odbioru eksploatacyjnego UDT
 

SERWIS ZBIORNIKÓW I MODUŁÓW LPG

Dbając o pełną satysfakcję Klientów oraz biorąc odpowie-
dzialność za produkt CHEMET od wielu lat świadczy dla ryn-
ku gazu płynnego szeroki zakres usług, nieustannie w miarę 
swoich możliwości dostosowując go do zmieniających się 
potrzeb oraz wymagań klientowi i użytkowników finalnych. 

Ofertę usług dla rynku LPG można podzielić na dwie 
zasadnicze grupy: 
- usługi serwisowe i remonty a także modernizacje 
  zbiorników oraz modułów LPG
- usługi logistyczne
 
W skład oferty usługowej wchodzą:
- całodobowa, pełna i stała obsługa serwisowa 
  (tel. +48 697 400 100)
- modernizacje zbiorników LPG ze zmianami konstrukcyjnymi 
- renowacja i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych    
  zbiorników LPG
- regeneracja i rewizje zbiorników 

Modular LPG filling station with underground 
tanks includes:
- 1 underground tank ranging from 4850 l to 20.000 l
- DRAGON dispenser in various equipment versions
- CORKEN pump with necessary piping, fittings and covers

Delivery options:
- installation of Brugg pipes (Flexwell) between the module  
  and the dispenser 
- installation of a cathodic protection kit
- installation of GAZEX gas detection system
- arrangement of a notified body’s operating approval

LPG TANKS AND AUTOGAS STATION SERVICES

For many years CHEMET has been rendering a wide range 
of services for the liquid gas market continually adapting its 
offer to the changing needs and requirements of customers 
and end users.   

The services offered by the company for the LPG market 
can be divided into two main groups:
- repair and maintenance services
- logistic services

We offer our customers:
- 24-hours-a-day, full and continuous service 
  and maintenance support (tel. +48 697 400 100)
- modernization of LPG tanks with construction changes 
- renovations of old coatings and application of new 
  anti-corrosion coatings on LPG tanks
- tank refurbishments with the inspection/replacement 
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   wymianą armatury z badaniem okresowym przez UDT/
- badania i rewizje okresowe zbiorników naziemnych 
  i podziemnych
- doradztwo techniczne w zakresie doboru zbiorników 
   budowy i montażu instalacji grzewczych oraz modułów  
   autogazu
- kompleksowe wykonanie instalacji przyłączy gazowych 
   oraz instalacji z odparownikami
- kompleksowe wykonanie instalacji stacji autogaz

Usługi logistyczne
Ze względu na seryjny charakter produkcji naziemnych 
i podziemnych zbiorników LPG o pojemnościach od 2700 
litrów do 9200 litrów zapewniamy transport zbiorników na 
specjalistycznych samochodach wyposażonych w dźwig do 
rozładunku (w różnych zestawach transportowych) np.: 
- 20 szt. zbiorników naziemnych lub 13 zbiorników 
  podziemnych 2 700 litrów
- 10 szt. zbiorników naziemnych lub 10 szt. zbiorników 
  podziemnych 4 850 litrów
- 8 szt. zbiorników naziemnych lub 6 szt. zbiorników 
  podziemnych 6400 litrów
- 4 szt. zbiorników naziemnych 9.200 litrów 

Inne mieszane układy transportowe do uzgodnienia.

  of fittings and  revisions with periodic inspection by UDT,
- periodic inspections and revisions of above- and 
  underground tanks
- technical consulting services on the selection of tanks,  
  construction and assembly of heating installations and 
  autogas modules
- complete installation of gas connections, installation with  
  vaporizers
- complete installation of autogas filling stations

Logistics services
 
Due to the serial type of our production of above- and un-
derground LPG tanks with capacities from 2700 litres to 
9200 litres we guarantee deliveries with specialized vehic-
les equipped with cranes for tank unloading, in the follo-
wing sets: 
- 20 aboveground tanks or 13 underground tanks of 2700 L
- 10 aboveground tanks or 10 underground tanks of 4850 L
- 8 aboveground tanks or 6 underground tanks of 6400 L
- 4 aboveground tanks of 9200 L

On the customer’s request, there are also other mixed sys-
tems of tanks possible.


