Tankoverdækning
Kunde anbefaling

”Folk må gerne ringe til mig, for
jeg vil meget gerne anbefale
jeres produkt til andre…”

Poul Erik Jørgensen, Ringkøbing, tlf. 2330 7470

Poul Erik Jørgensen var en af de første i Danmark, der købte en Ceno Top
tankoverdækning. Det var tilbage i 1995 han købte sin overdækning, hvilken han stadig
er yderst tilfreds med, som han udtrykker det.
Poul Erik Jørgensen har ind til det 15. år brugt 0 kr. og ingen tid på drift og
vedligeholdelse af overdækningen. ”Lågerne har fungeret uden problemer”.
Først da toppen var ca.15 år var det blevet tid til et service, som omfattede en
opspænding og eftersyn af lågerne.
Desuden mener Poul Erik Jørgensen også, at det er dejligt ikke at have brugt tid på
vedligeholdelse af den. Så hos Poul Erik Jørgensen er der ingen tvivl: ”Man får virkelig
meget valuta for pengene ved at købe en Ceno Top tankoverdækning”

Tankoverdækning
Kunde anbefaling

”Jeg kan varmt anbefale Ceno
Top tankoverdækninger, da vi
ingen problemer har haft med
dem de 6-7 år vi haft dem”
Ceno Top tankoverdækning på en RC gyllebeholder.

Rasmus Petersen – Egehøj, Herlufmagle

Rasmus Petersen har haft Ceno Top tankoverdækninger i brug siden 2004 på 3 stk. af
hans gyllebeholdere. Tankene er henholdsvis 4000, 4300 og 3000 m3 - altså med tank
diameter på ca. Ø 33, 33,5 og 27,5 meter.
Der er store åbninger 2,5 x 6.0 meter i deres overdækninger, og ”vi oplever, at de er
nemme at åbne og lukke. Desuden har de en god dybde, så vi kan få gylle-mikseren
ind uden at ramme noget”, som han beskriver det.
Rasmus Petersen har endnu ikke set slid på dugene, selvom der på den ene har hængt
grene ned over dem. Desuden mener han, at overdækningen passer fint ind i
omgivelserne, da svajet på dugen ikke er så dominerende som på andre
overdækninger.
Afslutningsvis runder Rasmus Petersen af med, at han vil anbefale Ceno Top
tankoverdækninger, idet de ingen resurser har brugt på vedligeholdelse mv. i de 6-7
år, de har haft deres overdækninger.
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”Folk må gerne ringe og komme
forbi mig, så skal jeg nok forklare
om - og vise dem - markedets
stærkeste tankoverdækning”

Jens Erik Borup, Bækmarksbro, tlf. 4062 7075

Jens Erik Borup har 2 stk. Ceno Top tankoverdækninger. Han købte den første i 2004,
og den er med en diameter på Ø 34 m., og i 2007 købte han nummer to, som er Ø 30,5
m. i diameter. Overdækningerne sider på henholdsvis en Perstrup 3650 m³ og en RC
3500 m³ gyllebeholder. Jens Erik Borup synes begge tankoverdækninger sidder og
passer utrolig godt, selvom det er to forskellige type beholdere.
Jens Erik Borup har store åbninger 2,5 x 6.0 m., og han synes lågerne er meget
nemme at betjene. At lågerne er forstærket og understøttet, synes Jens Erik Borup er
meget rart, idet de altid fungerer, og han har aldrig haft problemer med dem.
Jens Erik Borup er meget tilfreds med sine Ceno Top tankoverdækninger, og han
synes at have brugt ingen ting på at vedligeholde dem, hvorfor Jens Erik Borup gerne
vil anbefale andre at købe en tankoverdækning hos Ceno Top.

