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Sběrná nádoba 200 l  
Typ: 4953

- Robustní, dvouplášťová, žárově
zinkovaná konstrukce.

- V horní části opatřena trychtýřem
a sítkem pro snadné nalévání.

- Nádobu lze uzavřít víkem.

- V nádobě je integrována sací
trubka pro snadné
vyprazdňování.

- Spodní konstrukce nádoby
umožňuje jednoduchou
manipulaci.

30 490,-

Ø 700 x 1080 mm

200 l

56 kg

V nabídce 

400, 750, 1000, 1500 l

Nádrž v nádrži
- Nádoby s dvojitým pláštěm.

- Vnitřní nádoba z bezešvého
plastu, vnější nádoba ze
zinkované oceli.

- Žárově zinkovaná paleta
pevně spojená s nádobou
slouží k bezproblémové
manipulaci.

- Vnější nádrž se 100%
záchytným objemem.

- Dvouplášťová konstrukce
umožňuje využít
kontejnery bez záchytné
vany.

- Šíře 700/770 mm umožňuje
snadnou manipulaci ve
stísněných prostorách.

DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ NEBEZPEČNÝ
ODPAD

Dvouplášťový kontejner 500 l  
- Dvouplášťová, žárově zinkovaná nádoba.

- Je ideálním řešením pro shromažďování nebezpečných kapalin.

- Robustní konstrukce a žárové zinkování zajišťují vysokou pevnost 
a dlouhou životnost nádoby.

- Kontejner je vyroben z ocelových plechů o síle 3–4 mm.

- Oba pláště jsou opatřeny těsněním a jsou sešroubovány.

- Plnící otvor je opatřen sítem, proti vnikání nečistot do nádoby.

- S kontejnerem lze manipulovat pomocí VZV, nebo jeřábem.

- Dvojitý plášť umožňuje kontejner skladovat bez záchytné vany.

28 900,-Typ: 6514

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Povrchová úprava
žárově zinkovaná.

- Nádoby jsou vhodné pro vnitropodnikové použití, ke sběru a převozu nebezpečných kapalin. 

- Jedná se o kapaliny ohrožující kvalitu vod a nebezpečné hořlaviny s bodem vzplanutí nad
50 °C (např. čistící prostředky, starý olej, atd.).

- Sběrné nádoby na nebezpečné kapaliny v rozsahu 400–1500 l.

- Nádoby s UN kódem umožňují skladování a přepravu nebezpečných kapalin dle mezinárodní
normy ADR.

TYP OBJEM
(l)

ROZMĚRY (d x š x v)
(mm)

HMOTNOST (kg) CENA (Kč)
bez UN s UN bez UN s UN bez UN s UN

4506 4506-MULTI 400 730 x 700 x 1170 50 55 11 990,- 14 990,-
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82 13 990,- 18 990,-
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100 15 990,- 20 990,-
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165 27 990,- 32 990,-

Typ: 4506-MULTI Typ: 4669-MULTI

Typ: 6409-MULTI Typ: 4670-MULTI
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