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Klinik box – plastový
- Slúži predovšetkým ako jednorázová nádoba na bezpečné 

a hygienické uskladnenie anatomických odpadov.

- Možnosť viacnásobného použitia vložením igelitového vreca.

- Vhodné hlavne pre lekársku prax, možnosť využitia aj na zber iných
druhov odpadov.

- Atestované – 1H2/Y31/S/...

- Stohovateľné, spáliteľné, vyrobené z polyetylénu.

- Konštrukcia veka umožňuje dvojaký spôsob uzavretia
- ľahkým tlakom na veko s následným znovuotvorením

pri postupnom naplňovaní nádoby,
- väčším tlakom dôjde k definitívnemu úplne tesnému uzavretiu

bez možnosti ďaľšieho kontaktu s obsahom nádoby.

6,80
Typ: 0016

Typ: 0015

Vnútorná konštrukcia veka 
s lepidlom slúži
k hermetickému utesneniu.

KLINIK BOX – PLASTOVÝ Typ: 0015 Typ: 0016
Využiteľný objem (l) 30 60
Výška nádoby (mm) 372 664

Priemer nádoby (mm) 390/315 390/323
Rozmer cez uši (mm) 425 425

Vlastná hmotnosť nádoby (kg) 1,2 2,2
Dopor. hmotnosť náplne (kg) 9 18

CENA (EUR) 6,80 9,70

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD

Plastové nádoby na medicínsky odpad
- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).

- Objem nádob 30–60 l.

- Niekoľko prevedení viek – s vhadzovaním s bajonetovým
uzáverom,

– s držiakom uprostred.

- Možnosť predbežného alebo trvalého uzavretia veka, 
ktoré je vybavené kruhovým vhadzovacím otvorom 
s bajonetovým uzáverom.

- Veko je vybavené lepidlom.

- Vysoká odolnosť proti prepichnutiu steny 
nádoby – zodpovedá normám 
BS 7320 a NFX 30-500.

- Optimálne využitie priestoru vďaka 
obdĺžnikovému tvaru.

- Rozmery vhodné pre ukladanie 
na palety.

- Úspora miesta pri preprave 
a skladovaní (kónické 
a stohovateľné prevedenie).

- Nádoby vhodné 
na spaľovanie.

- Certifikované 
na zber a transport 
nebezpečného 
odpadu.

TYP
OBJEM

(l)
HL. ROZMERY

(mm) 
HMOTNOSŤ

(kg) 
TYP VEKA CERTIFIKÁT

CENA
(EUR)

4430 30 335 x 400 x 318 1,36 otvor s bajonetovým uzáverom UN 1H2/Z15/S... 8,70
4431 50 335 x 400 x 539 1,65 otvor s bajonetovým uzáverom UN 1H2/Y28/S... 9,70
4432 60 335 x 400 x 640 1,90 otvor s bajonetovým uzáverom UN 1H2/Y30/S... 10,00

Typ: 4432

Typ: 4431

Typ: 4430

Detail zámku
znemožňujúci
otvorenie nádoby
po zatlačení veka.

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