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W ofercie

400, 750, 1000, 1500 l.

Zbiornik 
w zbiorniku 
- Pojemnik z podwójnym

płaszczem. 

- Wewnętrzny pojemnik
z bezszwowego tworzywa,
zewnętrzny z ocynkowanej
stali.

- Żarowo cynkowana paleta
jest połączona
z pojemnikiem, służy
bezproblemowemu
transportowi.

- Zewnętrzny zbiornik jest
w 100% szczelny.

- Dwupłaszczowa konstrukcja
umożliwia stosowanie
kontenera bez wanny
wychwytowej.

- Szerokość 700/770 mm
umożliwia łatwą
manipulację w ciasnych
pomieszczeniach.

DWUPŁASZCZOWE POJEMNIKI 
NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE

Dwuścienny pojemnik 500 l  
- Dwuścienny, ogniowo cynkowany pojemnik.

- Jest idealnym rozwiązaniem do gromadzenia
niebezpiecznych płynów.

- Masywna konstrukcja, ogniowo cynkowana gwarantuje
wysoką trwałość i wieloletnią żywotność.

- Kontener jest wykonany ze stali o grubości 3–4 mm.

- Obie ścianki są uszczelnione.

- Otwór wlewowy jest zabezpieczony sitem przeciw
zanieczyszczeniom.

- Kontener można przemieszczać przy pomocy wózka lub
dźwigu.

- Podwójny płaszcz umożliwia użytkowanie kontenera bez
wanny przechwytującej.

5 620,00

- Pojemniki są przeznaczone do użycia wewnątrz firmy, do zbiórki 
i transportu niebezpiecznych cieczy.

- Są to ciecze mogące skazić wodę lub płyny łatwopalne o temperaturze zapłonu ponad 50 °C
(np.: środki czystości, zużyty olej, itp.).

- Pojemniki do zbiórki cieczy niebezpiecznych w zakresie 400–1500 l.

TYP POJEMNOŚĆ
(l)

ROZMIAR (mm)
(SZ x DL x WYS)

WAGA (kg) CENA (zł)
bez atestu UN z atestem UN bez atestu UN z atestem UN bez atestu UN z atestem UN

4506 4506-MULTI 400 730 x 700 x 1170 50 55 2 272,00 2 835,00
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82 2 639,00 3 534,00
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100 2 972,00 3 987,00
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165 5 179,00 6 281,00

Typ: 4506-MULTI Typ: 4669-MULTI Typ: 6409-MULTI Typ: 4670-MULTI

Typ: 6514

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Powierzchnia
żarowo cynkowana.
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