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Nossa promessa
A Balmoral Tanks se beneficia de fazer parte 
do Balmoral Group Holdings Ltd e da enorme 
infraestrutura de suporte que oferece. É essa 
profundidade de conhecimento que nos 
diferencia de qualquer outro fabricante de 
tanques do mundo.

Com mais de 40 anos de experiência no 
gerenciamento do projeto, fabricação e 
instalação de produtos de armazenamento 
e tratamento de líquidos, faremos todo 
o possível para garantir a entrega do seu 
projeto dentro do orçamento, no prazo, com 
cuidado e profissionalismo desde a consulta 
até a instalação.

Balmoral Tanks, Llantrisant

Balmoral Tanks, Thurnscoe



Balmoral Tanks
A Balmoral Tanks é uma empresa líder 
em design e fabricação que fornece 
serviços exclusivos, prontos para uso, 
abrangendo trabalhos de construção 
civil, projeto e fabricação
de tanques, instalação, tubulação, 
comissionamento e serviços técnicos de 
pós-venda.
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Nosso histórico global de décadas 
se baseia em excelentes níveis 
de atendimento ao cliente. 
Impulsionamos continuamente 
a eficiência e agregamos valor à 
nossa base de clientes por meio 
de nossa oferta de mercado de 
ponta a ponta, desde o projeto 
até a instalação, comissionamento 
e atendimento pós-venda.

  Confiável. 
  Inovador.
  Colaborativa.
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Desde 2018, investimos mais de £20 milhões 
em nossas instalações de design e fabricação 
de última geração de 150.000 pés quadrados 
(14.000 m²), bem como em um programa 
de aprendizado contínuo para todos os 
funcionários. Acreditamos que temos as 
instalações de produção tecnicamente mais 
avançadas do setor, apoiadas por níveis 
incomparáveis de experiência em toda a 
operação.

Nossa longevidade é a prova de nosso 
sucesso; estamos aqui para o longo prazo.



Produzindo o que se acredita 
ser a linha mais abrangente de 
produtos de tanques de uma 
única fonte, engenharia civil, 
combate a incêndios, água 
potável/não potável, digestão 
anaeróbica, águas residuais, 
dessalinização, drenagem e 
aquicultura são setores-chave 
para a empresa

  Setores operacionais
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Por que escolher a Balmoral 
Tanks?
Na Balmoral, o foco no cliente é um valor 
reconhecido. Não é uma aspiração, é real e todos os 
membros da equipe entendem seu significado e, mais 
importante, como podem influenciá-lo positivamente. 
O foco no cliente é uma atitude que permeia a 
organização. Para garantir que essa mentalidade seja 
sustentada, várias iniciativas foram postas em prática. 
Uma série de indicadores-chave de desempenho 
orientados para o cliente são medidos regularmente, 
enquanto uma pontuação semanal do nível de 
serviço é gerada em todas as partes do negócio e 
compartilhada por toda a empresa.

Este nível de atendimento ao cliente, complementado 
por ativos de fabricação incomparáveis, equipe 
industrial líder de mercado e gerenciamento eficaz 
diferenciam a Balmoral Tanks no setor hídrico global. 
Em outras palavras, a Balmoral Tanks não é apenas 
uma empresa mais de tanques.



Tanques de aço com 
revestimento epóxi
efusion® é o nome da marca própria da Balmoral 
Tanks do revestimento epóxi no painel do aço. 
Este tratamento epóxi ligado por fusão fornece 
um revestimento altamente resistente aos 
painéis do tanque.

Os benefícios dos tanques de aço revestidos com 
epóxi incluem maior durabilidade ao impacto, 
menor custo de fabricação, menor pegada de 
carbono e princípios de design mais eficientes.

  Produtos
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Tanques de aço vitrificado
O sistema de esmalte da Balmoral combina a 
resistência do aço com a resistência à corrosão e 
aos riscos do vidro.

Em comparação com outros métodos de 
aplicação por pulverização, que geralmente 
usam argilas inorgânicas para suspender
as partículas na água, o revestimento em pó de 
esmalte fornece a pureza ideal comprovada. Essa 
vantagem técnica aliada ao processo da Balmoral 
representa um novo patamar de excelência em 
tanques de aço vitrificado.



Tanques de aço cilíndrico
Os tanques seccionais cilíndricos da Balmoral 
estão disponíveis nas opções galvanizado, aço 
inoxidável, pó e revestimento epóxi, e possuem 
aprovação FM para sistemas fixos de sprinklers 
de combate a incêndio.

A variedade de materiais oferecidos oferece aos 
clientes opções econômicas e específicas de 
projeto nos setores de proteção contra incêndio, 
armazenamento de água potável e irrigação.

  Produtos
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Tetos
Oferecendo uma ampla variedade de opções de 
teto, a Balmoral Tanks oferece várias soluções para 
tanques de armazenamento novos e existentes. A 
linha de tetos da empresa cobre uma variedade 
de demandas de especificação - desde tetos 
simples do tipo detritos até opções de digestores 
completos e estanques a gás.

Todas as estruturas de tetos da Balmoral são 
projetadas internamente, o que significa que 
a empresa oferece a solução mais adequada 
enquanto controla a entrega e as demandas de 
serviço.



Tanques seccionais GRP
Com uma reputação inigualável de qualidade e 
serviço, a Balmoral oferece tanques seccionais, 
que podem ser pré-isolados, com capacidade de 
1m³ a 10.000m³ e montados até uma altura de 
4m em incrementos de 1m e 0,5m.

Esses tanques são projetados e fabricados de 
acordo com os padrões BSEN 13280 e possuem 
aprovação WRAS para armazenamento de 
água potável. Todos os painéis são totalmente 
testados para resistir a pressões superiores a seis 
vezes a pressão de trabalho.

  Produtos
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Tanques de peça única GRP
Os tanques de peça única Balmoral GRP 
são fabricados de acordo com o padrão 
BS13280:2001 usando resinas de poliéster 
reforçado com vidro (GRP) de alta qualidade.

Os tanques estão em conformidade com os 
regulamentos de abastecimento de água 
do Reino Unido de 1999 e foram testados e 
aprovados pela WRAS.



  Serviços

Instalação do tanque
A Balmoral Tanks oferece serviços completos 
de instalação para todos os produtos. Em 
grandes projetos, uma pesquisa detalhada pré-
inicialização do local está incluída como padrão 
e pode ser disponibilizada para todos os projetos 
mediante solicitação.

Uma rede de equipes de instalação cobre o 
Reino Unido e também fornece supervisão 
internacional e/ou serviços de instalação. Todas 
as equipes de instalação obtiveram a aprovação 
do Authorized Installer Registration Scheme 
(AIRS), sob a qual são auditadas regularmente.
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Serviços técnicos
A equipe de serviços técnicos da Balmoral Tanks 
fornece serviços abrangentes de inspeção, 
manutenção, reparo e reforma em todos os produtos 
de tanque, sejam eles da Balmoral ou não.

Serviços no setor hídrico
A Balmoral Tanks detém uma participação 
majoritária na Water Environmental Treatment 
Ltd (W.E.T), com sede em Tamworth, para atender 
ao mercado de serviços no setor hídrico e 
conformidade com legionella.

A W.E.T opera em todo o Reino Unido e fornece 
amostragem para legionella e avalições de risco, 
serviços de monitoramento de higiene da água, 
limpeza de tanques e obras de reparação desde a 
primeira edição da ACoP L8 foi publicada pela HSE 
em 1991.



A Balmoral reconhece a 
importância da saúde e da 
segurança e está comprometida 
em fornecer um ambiente de 
trabalho seguro e saudável 
para seus funcionários, 
subcontratados e visitantes, 
dentro ou fora do local.

  SSMAQ e
  sustentabilidade
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A Balmoral Group está em total conformidade 
com as regulamentações ambientais e padrões 
reconhecidos do setor e busca continuamente 
adotar soluções para proteger o mundo natural.

A empresa reconhece que os fatores ambientais 
são parte integrante de suas responsabilidades 
comerciais e permitem que a empresa 
demonstre uma abordagem ética, eficaz e 
sustentável em todas as operações.

Reconhece-se também que devem ser feitas 
provisões para acomodar as necessidades das 
gerações futuras. Para isso, a Balmoral evolui 
continuamente seus processos e serviços, obtém 
um ótimo retorno sobre os recursos e é proativa 
e sistemática na avaliação do desempenho 
ambiental.

A Balmoral Tanks é certificada pela ISO 9001, 
14001 e 45001 para qualidade, meio ambiente e 
segurança.



Cada unidade de negócios 
da Balmoral é administrada 
por equipes definidas de 
gerenciamento e operações que 
são totalmente responsáveis pela 
atividade de lucros e perdas de 
sua unidade. Todo o pessoal está 
comprometido com os valores 
fundamentais da empresa e sua 
filosofia de melhoria contínua.

  Valores fundamentais
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Foco no cliente
Liderando e trabalhando em equipe para oferecer produtos de alta 
qualidade na hora com o melhor preço possível sem surpresas.

Respeito
Tratando clientes, colegas e fornecedores como desejamos ser
tratados; com respeito e decência.

Integridade
Confiabilidade, flexibilidade, honestidade, abertura e justiça. 
Apoiando clientes, colegas e fornecedores em todos os momentos 
com foco no objetivo final comum.

Responsabilização
Sendo proativos na definição e cumprindo os objetivos. Assumindo
a responsabilidade em sua função e aumentando a reputação da 
empresa em todos os momentos.

Inovação
Um compromisso com a filosofia de inovação da empresa,
melhoria contínua e comunicação clara, interna e externamente.

Motivação
Mantendo o foco no alinhamento de esforços e energia para 
alcançar objetivos comuns, ou seja, projetos de sucesso. Buscando 
constantemente agregar valor.
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DÊ O  
PRÓXIMO PASSO
Contacte-nos agora para aconselhamento 
técnico especializado

Armazenamento de água
de combate a incêndio
+44 (0)208 665 4100

Digestão anaeróbica, 
WWT e processamento
+44 (0)1226 340370

Aquicultura em terra
+44 (0)1226 340370

Serviços técnicos
+44 (0)1443 235170




