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POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

Typ: 4432

Pojemniki z tworzywa
na odpady medyczne
- Pojemniki wykonano z polipropylenu (PP).
- Pojemność 30–60 l.
- Różne wersje wieka: – z mocowaniem bagnetowym,
– z uchwytem w środku.

Typ: 4431

- Możliwość wstępnego lub trwałego zamknięcia pokrywy,
która jest wyposażona w okrągły otwór
z zabezpieczeniem bagnetowym.
- Pokrywa wyposażona w uszczelnienie klejowe.
- Wysoka odporność ścian na przebicie
- spełnia normy BS 7320 i NFX 30-500.
- Optymalne wykorzystanie powierzchni
dzięki prostokątnej podstawie.
- Wymiary ułatwiają ustawianie na palecie.
- Oszczędność miejsca w transporcie
i magazynowaniu dzięki możliwości
warstwowania.
- Nadają się do spalarni.
- Certyfikowane do zbiórki
i transportu odpadów
niebezpiecznych.
Typ: 4430
Detale zamku
uniemożliwiają otwarcie
pojemnika po zatrzaśnięciu
pokrywy.

TYP
4430
4431
4432

POJEMNOŚĆ
(l)
30
50
60

GŁ. WYMIARY
(mm)
335 x 400 x 318
335 x 400 x 539
335 x 400 x 640

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

TYP WIEKA

CERTYFIKAT

z mocowaniem bagnetowym
z mocowaniem bagnetowym
z mocowaniem bagnetowym

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

Klinik box - tworzywo
- Służy przede wszystkim jako jednorazowy pojemnik do
higienicznego i bezpiecznego zbierania odpadów anatomicznych.
- Możliwość wielorazowego użycia po założeniu igelitowego worka.
- Zalecany w praktyce lekarskiej, możliwość zastosowania do innego
rodzaju odpadów.
- Atestowane - 1H2/Y31/S/...
- Układane warstwowo, wykonane z polietylenu.
- Konstrukcja wieka umożliwia dwa sposoby zamykania - lekkim
naciskiem na wieczko, a następnie ponownym otworzeniu,
większym naciskiem osiągamy całkowitą szczelność zamknięcia bez
możliwości dalszego kontaktu z zawartością.

Klinik box - tworzywo
Objętość (l)
Wysokość pojemnika (mm)
Średnica pojemnika (mm)
Rozmiar przez uszy (mm)
Ciężar wł. naczynia (kg)
Zalecany ciężar odpadu (kg)
CENA (zł)

Typ: 0015
30
372
390/315
425
1,2
9
28,00

Typ: 0016
60
664
390/323
425
2,2
18
39,00

Wewnętrzna konstrukcja
pokrywy z klejem służy
do hermetycznego
uszczelnienia.

28,00
Typ: 0016
Typ: 0015
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CENA
(zł)
34,00
38,00
41,00

