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Клинични кошчета - пластмасови

- Служат за еднократна употреба при опасни
и хигиенични отпадъци с анатомичен произход.

- Поставянето на торба позволява многократната им употреба.

- Подходящи за медицински цели, прилагат 
се също така за всякакъв друг вид отпадъци.

- Сертифицирани са 1H2/Y31/S...

- Произведени от полиетилен, могат да се изгарят, 
могат да се поставят едно върху друго.

- Конструкцията на капака позволява двойно налично затваряне:
- леко притискане на капака с последващо отваряне 

за последователно пълнене

- силно натискане върху капака за затваряне на кошчето без
последващо отваряне и допир със съдържанието на кошчето.

Тип: 0016

Тип: 0015

Прилепващата вътрешна
страна на капака се използва
като херметизиращо
уплътнение.

Клинични кошчета - пластмасови Тип: 0015 Тип: 0016
Вместим обем (л) 30 60

Височина (мм) 372 664
Диаметър (мм) 390/315 390/323

Растояние между държачите (мм) 425 425
Тегло (кг) 1,2 2,2

Товароносимост (кг) 9 18
Цена без ДДС / с ДДС (лв) 17,42 / 20,90 24,25 / 29,10

СЪДОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ

Пластмасови съдове за медицински 
отпадъци
- Изработени от полиетилен.

- Обеми от 30 до 60 л.

- Няколко модела капаци: 
– с байонетно затваряне,
– с дръжка по средата.

- Възможност за използване за еднократна 
или многократна употреба.

- Капака е снабден със слой лепило. 

- Голяма устойчивост против спукване –
отговаря на нормите BS 7320 и NFX 30-500.

- Оптимално използване на обема 
благодарение на малкия кръгъл 
капак.

- Размерите са съобразени 
за подреждане на палети.

- Пестят място за складиране.

- Сертифицирани за събиране 
и транспортиране на опасни 
отпадъци.

Тип: 4432

Тип: 4431

Тип: 4430

Детайл на заключването,
което предотвратява
отварянето на съда след
затваряне на капака.

Tип
обем

(л)
размери 

(мм)
тегло
(кг)

тип капак сертификат
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4430 30 335 x 400 x 318 1,36 отвор с байонетно затваряне UN 1H2/Z15/S... 21,42 25,70
4431 50 335 x 400 x 539 1,65 отвор с байонетно затваряне UN 1H2/Y28/S... 23,42 28,10
4432 60 335 x 400 x 640 1,90 отвор с байонетно затваряне UN 1H2/Y30/S... 27,25 32,70

17,42
c ДДС: 20,90

Mevatec_36_065-096_3  20.12.19  12:28  Stránka 65


