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Plastová nádoba
Typ: 5040

- Vhodné pro sběr menších
baterií a monočlánků
ve školách, úřadech,
velkoobchodech apod.

- Vhazovací otvory lze
přizpůsobit dle přání
zákazníka.

- Nádoba vybavena zámkem
víka.

160 x 120 mm

Typ: 6534-14

Samolepka

49,-
BATERIE

3 990,-
Typ: 6033-0 (box)

Vysoká kvalita

NÁDOBY NA BATERIE

TYP NÁZEV
OBJEM

(l)
HMOTNOST

(kg)
NOSNOST

(kg)
MATERIÁL 

HLAVNÍ ROZMĚRY
šířka x hloubka x výška   (mm)

CENA
(Kč)

0030 KCA box 20 1,4 10 polyetylen 280 x 240 x 460 539,-
5040 Plastová nádoba 120 9 75 polyetylen 470 x 550 x 930 1 249,-

6033-0 Plastový box 500 46 500 polyetylen 1200 x 800 x 790 3 990,-

1254
Kovový 

kontejner
500 180 1000

lakovaný,
pogumovaný

1200 x 1000 x 910 18 990,-

1256
Kovový 

kontejner
500 190 1000

zinkovaný,
pogumovaný

1200 x 1000 x 910 23 990,-

- K nádobě je vhodné víko Typ 3560-A.

- Rovné plochy na čelní straně nádoby umožňují umístění označení (druh
materiálu, odpadu – samolepky).

- Nádoba je vyrobena z polyetylenu.

- Stohovací zátěž 4500 kg. Tepelná odolnost –40 °C až +60 °C.

- 2 lyžiny.

Plastový box 500 litrů
- Mnoho možností využití.

- Vhodné na sklad. a přepravu starých
akumulátorů nebo skladování a přepravu
nejrůznějších pevných nebo pastovitých látek.

- Robustní konstrukce umožňuje
několikanásobné stohování.

Typ: 3560-A (víko) 

990,-

KCA box   Typ: 0030

- Vhodné pro sběr menších baterií
a monočlánků v obchodních
organizacích, školách apod.

- Na přání zákazníka lze dodat
s uzamykatelným držákem
a s možností připevnění na zeď.

- Vhazovací otvory lze přizpůsobit
dle přání zákazníka.

Kovový kontejner   Typ: 1254

- Vnitřní prostor pogumován
kyselinovzdornou gumou.

- Stohovatelné ve třech vrstvách.

- Vhodné pro silniční a železniční přepravu,
uzpůsobeno pro vidlicovou a závěsnou
manipulaci.

- Udělen atest UN 11A/Y/r.výr.CZ/MV-IMET
4036/4320/1200/5001/180 kg/ocel3/výr.č.

- Povrchová úprava žárovým zinkováním
nebo lakováním.
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