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Műanyag klinik box
- Elsősorban az anatómiai hulladék biztonságos és higiénikus

tárolására szolgál.

- Többszöri felhasználás polietilén zsák alkalmazásával.

- Főleg az orvosi gyakorlatban használható, más jellegű hulladék
gyűjtésére is alkalmas.

- Vizsgálati bizonylat 1H2/Z31/S...

- Egymásra rakható, elégethető, polietilénből gyártott termék.

- A fedél szerkezete kétféle zárási módot tesz lehetővé

- a fedélre gyakorolt enyhe nyomással úgy záródik, hogy újra
felnyitható és ismét tölthető,

- a fedélre gyakorolt erős nyomással végleges és teljesen szigetelt
elzárás következik be, az újbóli felnyitás lehetősége nélkül, ami
kizárja az edény tartalmával való érintkezést.

3 900,-
0016 típus

0015 típus

A fedél öntapadós felülete 
a hulladékgyűjtő
hermetikus elzárását 
biztosítja.

Klinik box - műanyag 0015 típus 0016 típus
Hasznos űrtartalom (l) 30 60

Az edény magassága (mm) 372 664
Az edény átmérője (mm) 390/315 390/323

Fogantyúk távolsága (mm) 425 425
Az edény önsúlya (kg) 1,2 2,2

Javasolt töltettömeg (kg) 9 18
ÁR (Ft) 3 900,- 4 800,-

TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

Műanyag edények egészségügyi 
hulladékokra 
- Az edények polipropilénből készülnek (PP).

- Űrtartalmuk 30–60 liter.

- Fedél: - bajonett záras

- középen fogantyúval leemelhető  

- A fedél átmenetileg vagy véglegesen zárható, 
kerek bedobó nyílása bajonettzáras. 

- A fedél ragasztóanyaggal van ellátva. 

- Az edény falának átszúrással szembeni 
ellenálló képessége megfelel a BS 7320 
és a NFX 30-500 szabványoknak.

- Szögletes alakjának köszönhetően jobb 
a területkihasználása.

- Megfelelő méretei megkönnyítik 
raklapra helyezésüket. 

- Szállításkor és raktározáskor helyet 
takaríthatunk meg (lefelé szűkülő alakjuk 
miatt egymásba rakhatók).

- Az edények elégethetők. 

- Veszélyes szilárd anyagok tárolására 
és szállítására vonatkozó 
Certifikáttal rendelkezik.

TÍPUS
ŰRTARTALOM

(l)
FŐ MÉRETEK

(mm) 
SÚLY
(kg)

FEDÉL TÍPUSA BEVIZSGÁLÁS
ÁR
(Ft)

4430 30 335 x 400 x 318 1,36 bajonett zár UN 1H2/Y15/S... 3 500,-
4431 50 335 x 400 x 539 1,65 bajonett zár UN 1H2/Y28/S... 3 900,-
4432 60 335 x 400 x 640 1,90 bajonett zár UN 1H2/Y30/S... 4 200,-

4432 típus

4431 típus

4430 típus

Zárás: a fedél
rányomása után
nem lehet 
kinyitni.
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