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Systém vyprázdňovania

POLYETYLÉNOVÉ KONTAJNERY 
SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM

Polyetylénové kontajnery
- Kontajnery sú vyrobené z odolného a pružného polyetylénu.

- Dizajn a funkčnosť nádob boli dôkladne vyvíjané mnoho rokov a sú preverené v celej Európe dlhoročnou praxou.

- K vyprázdňovaniu nádob dochádza pomocou dvojhákového systému a výklopného dvojdielneho dna. Kontajnery sú vybavené
príslušnými otvormi na triedenie odpadu a štandardne sú vybavené etiketou s druhom odpadu.

- Atestovaná hlučnosť nádob 87dB (A), na želanie je možné vybaviť kontajner špeciálnou proti hlukovou izoláciou s hlučnosťou max 83 dB.
Minimálna pórovitosť povrchu zabezpečuje ľahké čistenie. Kontajnery sa vyznačujú vysokou stálofarebnosťou aj počas dlhého
pôsobenia slnečného žiarenia. V zimných mesiacoch nedochádza k poškodeniu kontajnerov z dôvodu primrznutia. Štandardne sú
kontajnery dodávané vo farbách zelená – farebné sklo, žltá – plasty, modrá – papier, biela – biele sklo. Na zákazku je možné ponúknuť
tiež varianty v iných farbách na ďalšie druhy odpadov.

- Dodávané v čiastočne rozloženom stave.

TYP DRUH ODPADU
OBJEM

(m3)
HL. ROZMERY

(mm)
FARBA

HMOTNOSŤ
(kg)

CENA
(EUR)

3768-1 papier 1,5 1450 x 1465 modrá 80 422,00
3768-2 farebné sklo 1,5 1450 x 1465 zelená 80 422,00
3768-4 plasty 1,5 1450 x 1465 žltá 80 422,00
3768-7 biele sklo 1,5 1450 x 1465 biela 80 422,00
3769-1 papier 2,5 1825 x 1230 x 1665 modrá 120 642,00
3769-2 farebné sklo 2,5 1825 x 1230 x 1665 zelená 120 642,00
3769-4 plasty 2,5 1825 x 1230 x 1665 žltá 120 642,00
3769-7 biele sklo 2,5 1825 x 1230 x 1665 biela 120 642,00
3770-1 papier 3,5 2255 x 1420 x 1940 modrá 160 941,00
3770-2 farebné sklo 3,5 2255 x 1420 x 1940 zelená 160 941,00
3770-4 plasty 3,5 2255 x 1420 x 1940 žltá 160 941,00
3770-7 biele sklo 3,5 2255 x 1420 x 1940 biela 160 941,00

Typ: 3770-7

Typ: 3768-2 Typ: 3769-1

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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