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Typ: 3453, 3455  stanoviště plastových nádob na odpad (120 a 240 l)

- Kolečka nádob stojí ve speciálním výřezu ve dně stanoviště. 
To umožňuje velice snadné naklopení nádoby. 

- Ocelové lanko jistí nádoby proti vypadnutí.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
STANOVIŠTĚ ODPADOVÝCH NÁDOB

Stanoviště odpadových nádob
- Základnu představuje železobetonová jednolitá konstrukce s pevně zabudovaným pozinkovaným dveřním rámem.

- Dveře boxů jsou uchyceny do zabudovaného rámu pomocí otočných čepů. 

- Povrchová úprava: konstrukce – vymývaný beton, dvířka – pozinkovaná ocel.

Vysoká hmotnost, 

odolnost proti vandalismu

TYP TYP NÁDOBY
HLAVNÍ ROZMĚRY

š x hl x v (mm)
HMOTNOST

(kg)
CENA
(Kč)

3454 1 x 110 l – kov 840 x 700 x 1150 400 11 490,-
3453 1 x 120/240 l – plast 840 x 880 x 1280 600 13 190,-
3456 2 x 110 l – kov 1620 x 700 x 1150 700 16 290,-
3455 2 x 120/240 l – plast 1620 x 880 x 1280 850 17 990,-

Typ: 3456 

Typ: 3454 

Typ: 3455 

Typ: 3453 

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Stanoviště kontejnerů
- Vymezuje prostor pro kontejnerové stání.

Zamezuje nechtěnému pohybu kontejnerů
vlivem povětrnostních vlivů. Napomáhá
udržovat pořádek a zvyšuje komfort
v odpadovém hospodářství. Jedná se
o stavebnicový systém, ze kterého lze postavit
velké množství velikostí a tvarů. Nejčastěji se
používají stání na 1 až 5 kontejnerů 1100 l. 

- Žárově zinkovaná konstrukce se skládá ze stojin
a panelových výplní. Zinkovaná ochrana
stanoviště zajišťuje dokonalou ochranu proti
povětrnostním vlivům. Celek je pospojován
sadou spojovacího materiálu, která je součástí
dodávky. Stojiny jsou opatřeny přírubou, kterou
lze snadno kotvit k základu (kotvící materiál není
součástí dodávky).

- Na zakázku lze vyrobit stanoviště v jiných
rozměrech, se střechou popřípadě s jinou výplní
panelů jako je polykarbonát nebo dřevo. 

Stanoviště kontejnerů – tahokov   Typ: 7126–7130

TYP
POČET 

KONTEJNERŮ
ROZMĚRY

(mm)
HMOTNOST

(kg)
CENA 
(Kč)

7126 1 1790 x 1610 x 1504 67 12 890,-
7127 2 3400 x 1610 x 1504 84 17 690,-
7128 3 5010 x 1610 x 1504 103 23 290,-
7129 4 6620 x 1610 x 1504 122 30 290,-
7130 5 8230 x 1610 x 1504 140 32 190,-

Typ: 3454, 3456  stanoviště plechových popelnic (110 l)

- Odpadová nádoba je umístěna na konstrukci vnitřní části
dveří. Při otevírání dveří zároveň „vyjíždí“ i odpadová
nádoba.

- Vyztužená konstrukce dveří je konstruována na zatížení plné
odpadové nádoby - plechová popelnice 110 l.
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