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V ponuke 

400, 750, 1000, 1500 l

Nádrž v nádrži
- Nádoby s dvojitým plášťom.

- Vnútorná nádoba
z bezšvového plastu,
vonkajšia nádoba
zo zinkovanej ocele.

- Žiarovo zinkovaná paleta
pevne spojená s nádobou
slúži k bezproblémovej
manipulácii.

- Vonkajšia nádrž so 100%
záchytným objemom.

- Dvojplášťová konštrukcia
umožňuje využiť
kontajnery bez záchytnej
vane.

- Šírka 700/770 mm
umožňuje jednoduchú
manipuláciu v stiesnených
priestoroch.

DVOJPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Dvojplášťový kontajner 500 l  
- Dvojplášťová, žiarovo zinkovaná nádoba.

- Je ideálnym riešením pre zhromažďovanie nebezpečných
kvapalín.

- Robustná koštrukcia a žiarové zinkovanie zaisťujú vysokú
pevnosť a dlhú životnosť nádoby.

- Kontajner je vyrobený z oceľových plechov hrúbky 3–4 mm.

- Obidva plášte sú vybavené tesnením a sú šróbované.

- Plniaci otvor je vybavený sitom proti vnikaniu nečistôt
do nádoby.

- S kontajnerom možno manipulovať pomocou VZV, alebo
žeriavom.

- Dvojitý plášť umožňuje kontajner skladovať bez záchytnej
vane.

1 350,00

- Nádoby sú vhodné na vnútropodnikové použitie na zber a prepravu nebezpečných kvapalín.

- Jedná sa o kvapaliny ohrozujúce kvalitu vôd a nebezpečné horľaviny s bodom vzplanutia nad
50 °C (napr. čistiace prostriedky, starý olej atď.).

- Zberné nádoby na nebezpečné kvapaliny v rozsahu 400–1500 l.

- Nádoby s UN kódom umožňujú skladovanie a prepravu nebezpečných kvapalín podľa
medzinárodnej normy ADR.

TYP OBJEM
(l)

ROZMERY (d x š x v)
(mm)

HMOTNOSŤ (kg) CENA (EUR)
bez UN s UN bez UN s UN bez UN s UN

4506 4506-MULTI 400 730 x 700 x 1170 50 55 570,00 682,00
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82 662,00 886,00
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100 745,00 997,00
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165 1 310,00 1 570,00

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

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

Typ: 6514

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Povrchová úprava
žiarovo zinkovaná
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