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NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD

Plastové nádoby na medicinální odpad

Typ: 4432

- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).
- Objem nádob 30–60 l.
- Několik provedení vík: - s vhozem s bajonetovým uzávěrem,
- s madlem uprostřed.

Typ: 4431

- Možnost předběžného nebo trvalého uzavření víka,
které může být vybaveno kruhovým vhazovacím
otvorem s bajonetovým uzávěrem.
- Víko je vybaveno lepidlem.
- Vysoká odolnost proti propíchnutí stěny
nádoby – odpovídá normám BS 7320
a NFX 30-500.
- Optimální využití prostoru díky
obdélníkovému průřezu.
- Rozměry vhodné pro ukládání na palety.
- Úspora místa při přepravě a skladování
(kónické a stohovatelné provedení).
- Nádoby vhodné ke spalování.
- Certifikovány pro sběr
a transport
nebezpečného
odpadu.
Typ: 4430

Detail zámku
znemožnující
otevření nádoby
po zatlačení víka.

TYP
4430
4431
4432

OBJEM
(l)
30
50
60

HL. ROZMĚRY
(mm)
335 x 400 x 318
335 x 400 x 539
335 x 400 x 640

HMOTNOST
(kg)
1,36
1,65
1,90

TYP VÍKA

CERTIFIKÁT

otvor s bajonetovým uzávěrem
otvor s bajonetovým uzávěrem
otvor s bajonetovým uzávěrem

UN 1H2/Z15/S...
UN 1H2/Y28/S...
UN 1H2/Y30/S...

Klinik box – plastový
- Slouží především jako jednorázové nádoby pro bezpečné
a hygienické shromažďování anatomických odpadů.
- Možnost vícerázového použití vložením igelitového pytle.
- Vhodné zejména pro lékařskou praxi, možnost využití i pro sběr
jiných druhů odpadů.
- Atestovány – 1H2/Y31/S/...
- Stohovatelné, spalitelné, vyrobeny z polyetylenu.
Vnitřní konstrukce víka
s lepidlem slouží
k hermetickému utěsnění.

- Konstrukce víka umožňuje dvojí způsob uzavření:
- lehkým tlakem na víko s následným znovuotevřením
při postupném naplňování nádoby,
- větším tlakem dojde k definitivnímu naprosto těsnému uzavření
bez možnosti dalšího kontaktu s obsahem nádoby.

Klinik box – plastový
Využitelný objem (l)
Výška nádoby (mm)
Průměr nádoby (mm)
Rozměr přes ucha (mm)
Vlastní hmotnost nádoby (kg)
Dopor. hmotnost náplně (kg)
CENA (Kč)

Typ: 0015
30
372
390/315
425
1,2
9
170,-

Typ: 0016
60
664
390/323
425
2,2
18
230,-

170,Typ: 0016
Typ: 0015
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CENA
(Kč)
209,229,239,-

