DZWONY DO SEGREGACJI ODPADÓW








pojemność 1.5, 2.0 i 2.5 m3
rozładunek przy pomocy dźwigu bocznego (tzw. HDS)
dwudzielne dno
funkcjonalny i trwały
otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów
podstawa okrągła lub kwadratowa

KOSZE ULICZNE

pojemność: 50 l
waga pojemnika: 4,0 kg
wymiary (szer./głęb./wys.): 432 x 334 x 745 mm
wyprodukowane z PE-HD w technologii wtryskowej
wykonane ze specjalnie stworzonego tworzywa sztucznego
odporne na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia
mocny, solidny, niezwykle stabilny i wytrzymały
może być montowany na słupach, masztach, kratach i ścianach
opróżnianie i wymiana za pomocą trójkątnego klucza
standardowo dostępne w kolorach: pomarańczowym (RAL 2010)
i zielonym (RAL 6011), inne kolory na żądanie klienta
 części metalowe ocynkowane
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STOJAKI DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ

 potrójny stojak do segregacji odpadów na „PAPIER” „PLASTIK” „SZKŁO”
 wykonany jest z ocynkowanych rurek
 pokrywy wykonane ze stali pokryte farbą proszkową w kolorze
niebieskim, żółtym, zielonym
 do stojaka pasują standardowe worki na odpady o pojemności 120 litrów
 idealny do domu, na działkę, do firmy

SKRZYNIE NA SÓL I PIASEK

 pojemniki przystosowane do składowania piasku, soli, sorbentów
i innych materiałów sypkich
 wykonane są z laminatów poliestrowych lub polietylenowych
wzmacnianych włóknem szklanym
 barwione kolorowymi żelotami, odpornymi na uszkodzenia
mechaniczne, działanie czynników atmosferycznych
 konstrukcja pojemnika pozwala na transport wózkami widłowymi
oraz łatwe w składowaniu jeden w drugim
 dwukomorowa konstrukcja pojemnika umożliwia składowanie dwóch
różnych materialów
 w celu umożliwienia wybierania piasku bez potrzeby otwierania
górnej pokrywy opcjonalnie pojemnik może posiadać dolny otwór
 możliwość wykonania odpowiednich napisów, elementu do
podnoszenia pokrywy i zamknięcia
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POJEMNIKI
na odpady

POJEMNIKI 2-KOŁOWE

POJEMNIKI 4-KOŁOWE

POJEMNIKI I KONTENERY METALOWE

660 l, 770 l, 1100 i z płaską pokrywą
1100 l z półokrągłą pokrywą
1100 l z pokrywą w pokrywie

60 l, 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, BIOKONTENERY





POJEMNIKI 110 l
POJEMNIKI 1100 l
POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

1100 l

110 l

1100 l

BIO

60 l

1100 l
z pokrywą
w pokrywie

360 l

1100 l

110 l

110 l

 Pojemnik na odpady do zbiórki śmieci komunalnych wykonany jest ze stali o odpowiedniej jakości i spełnia wymagania
norm krajów Unii Europejskiej.
 Mogą być stosowane do zbierania odpadów komunalnych z domów wielorodzinnych, hoteli, urzędów i innych miejsc,
w których pojemniki o mniejszej odporności nie są wystarczające.
 Wielokrotny recykling materiału, z którego zbudowano pojemnik na odpady jest bezproblemowy.

1100 l

120 l













140 l

wyprodukowane z PE-HD w technologii wtryskowej
wykonane ze specjalnie stworzonego tworzywa sztucznego
opróżniane przy pomocy standardowych urządzeń wyładowczych
odporne na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia
pokrywy kompatybilne z koszami innych marek
oś kołowa z ocynkowanej stali
układ jezdny z solidnym ogumieniem (z pełnymi gumowymi oponami) Ø 200 x 50 mm z obciążeniem 100 kg/koło
140 i 240-litrowe pojemniki mogą być wyposażone w koła Ø 250 x 50 mm, 360-litrowe pojemniki w koła Ø 300 x 50 mm
zaprojektowane tak, by pomieścić nośniki danych (dane, informacje)
dostępne oznakowanie: wytłoczenie, wytłaczanie na gorąco, naklejki
pojemniki odpowiadają normom EU i posiadają stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem

240 l













770 l

Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów - z rozładunkiem HDS. Pojemnik o pojemności od 1,1m do 2,5m. Pojemniki są
odpowiednio przystosowane do łatwego zbierania makulatury, butelek PET, szkła lub innych odpadów. Mogą być stosowane do zbierania odpadów z domów wielorodzinnych, dworców, urzędów i innych miejsc, w których pojemniki o mniejszej
objętości nie są wystarczające.

wyprodukowane z PE-HD w technologii wtryskowej
wykonane ze specjalnie stworzonego tworzywa sztucznego
opróżniane za pomocą standardowych urządzeń wyładowczych
odporne na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia
układ jezdny z pełnymi gumowymi oponami Ø 200 mm
części metalowe ocynkowane
łatwa w otwieraniu, pokrywa sprężynowa (1100 l kopuła) może być umieszczana w 3 pozycjach
kopuła 1100 l jest standardowo wyposażona w zamknięcia chroniące przed dziećmi zgodnie z EN 840-5/6 C
dostępne oznakowanie: wytłoczenie, wytłaczanie na gorąco, naklejki
zaprojektowane tak, by pomieścić nośniki danych
pojemniki odpowiadają normom EU i posiadają stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem oraz znak CE (poziom akustyczny)

KONTENERY KP, KONTENERY
ROLKOWE, MULDY



OTWORY WRZUTOWE




OTWORY WRZUTOWE W POKRYWIE
KOLORYSTYKA wg PALETY RAL
Szary

RAL - 7016

Zielony

RAL - 6011

Niebieski

RAL - 5015/17

Brązowy
RAL - 8024

Żółty

RAL - 1021

Szary

RAL - 7037

Szary jasny Pomarańczowy Czerwony
RAL - 7038

RAL - 2010

RAL - 3020

Biały

RAL - 9003

Naturalny

KONTENERY KP O POJEMNOŚCI
OD 4 m3 do 14 m3
KONTENER ROLKOWY ZGODNY
Z NORMĄ DIN 30 722
MULDY OD 2 m3 do 7 m3

 Przeznaczony do zbiórki i transportu odpadów przemysłowych,
komunalnych i innych.
Rodzaje uchwytów wyładunkowych:
 uchwyt pojedynczy
 hakowy
 dwa uchwyty
 uchwyt uniwersalny hak, łańcuch

