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NÁDOBY NA SBĚR DOKUMENTŮ 
URČENÝCH KE SKARTACI

Nádoba o objemu 415 litrů   Typ: 7284

- Lehká hliníková konstrukce nádoby zpevněná
podélnými výztuhami.

- Snadná manipulace pomocí dvěma pevnými a dvěma
otočnými koly s brzdou o průměru 125 mm.

- Vyklápěcí víko je zajištěno pákovými uzávěry.

Nádoba o objemu 27 litrů   Typ: 7283

- Pevná hliníková konstrukce nádoby a víka umožňuje bezpečné
skladování především datových nosičů, jako jsou CD, DVD a diskety.

- Snadná manipulace pomocí dvou madel na boku nádoby.

- Ve víku vhazovací otvor přizpůsobený dvou velikostí rozměrům
CD a DVD.

- Víko zajištěno pákovým uzávěrem.

Nádoba o objemu 70 litrů   Typ: 7282

- Hliníková nádoba vyztužená podélnými žebry pro
její větší stabilitu a odolnost.

- Manipulaci usnadňují dvě sklopná madla.

- Uzamykatelné odklápěcí víko je zajištěno pákovým
uzávěrem.

- Pro snadná vhazování bez nutnosti otevírání víka
slouží otvor 325 x 40 mm.

Nabízené velikosti od 27 
do 415 litrů naleznou své
uplatnění především bankách,
pojišťovnách a úřadech státní
správy a všude tam kde 
vznikají důvěrné dokumenty. 
Nádoby slouží k bezpečnému
ukládaní a uchování
dokumentů, nosičů dat
určených k následné skartaci.

Nádoba o objemu 240 litrů   Typ: 7281

- Hliníková nádoba vyztužena podélnými žebry má velkou pevnost
a stabilitu.

- Pro snadnou manipulaci je osazena dvěma koly o průměru 200 mm.

- Otevíratelné víko je z jedné strany zajištěno panty a z druhé
pákovým uzávěrem s možností uzamčení.

- Vhazovací otvor ve víku o velikosti 420 x 40 mm umožňuje
vhazování dokumentů bez nutnosti víko otevírat.

vnitřní rozměry 550 x 450 x 1030 mm
venkovní rozměry 700 x 570 x 1055 mm

12 kg

vnitřní rozměry 355 x 355 x 530 mm
venkovní rozměry 415 x 415 x 550 mm

6 kgvnitřní rozměry 350 x 250 x 300 mm
venkovní rozměry 400 x 300 x 330 mm

2 kg

vnitřní rozměry 990 x 630 x 690 mm
venkovní rozměry 1080 x 680 x 860 mm

30 kg
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