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

- Kolieska nádob stoja v špeciálnom výreze na dne stanoviska.
To umožňuje veľmi ľahké naklopenie nádoby.

- Oceľové lanko istí nádoby proti vypadnutiu.

STANOVISKO KONTAJNEROV
STANOVISKO ODPADOVÝCH NÁDOB

Stanovisko odpadových nádob
- Základňu predstavuje železobetónová jednoliata konštrukcia s pevne zabudovaným pozinkovaným dverovým rámom. 

- Dvere boxov sú uchytené do zabudovaného rámu pomocou otočných čapov.

- Povrchová úprava: konštrukcia – vymývaný betón, dvierka – pozinkovaná oceľ.

Vysoká hmotnosť, 

odolnosť proti vandalizmu

TYP TYP NÁDOBY
HLAVNÉ ROZMERY

š x hl x v (mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
CENA
(EUR)

3454 1 x 110 l – kov 840 x 700 x 1150 400 504,00
3453 1 x 120/240 l – plast 840 x 880 x 1280 600 577,00
3456 2 x 110 l – kov 1620 x 700 x 1150 700 686,00
3455 2 x 120/240 l – plast 1620 x 880 x 1280 850 756,00

Typ: 3456 

Typ: 3454 

Typ: 3455 

Typ: 3453 

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

Stanovisko kontajnerov
- Vymedzuje priestor pre kontajnerové stanovište.

Zamedzuje nechcenému pohybu kontajnerov
vplyvom poveternostných vplyvov. Napomáha
udržiavať poriadok a zvyšuje komfort
v odpadovom hospodárstve. Jedná sa
o stavebnicový systém, z ktorého je možné
postaviť veľké množstvo veľkostí a tvarov.
Najčastejšie sa používajú stanoviská 
na 1 až 5 kontajnerov 1100 l.

- Žiarovo zinkovaná konštrukcia sa skladá zo
stojok a panelových výplní. Zinkovaná ochrana
stanoviska zabezpečuje dokonalú ochranu pred
poveternostnými vplyvmi. Celok je pospájaný
sadou spojovacieho materiálu, ktorá je súčasťou
dodávky. Stojky sú vybavené prírubou, ktorú je
možné ľahko kotviť k základu (kotviaci materiál
nie je súčasťou dodávky).

- Na zákazku je možné vyrobiť stanovisko v iných
rozmeroch, so strechou, prípadne s inou výplňou
panelov ako je polykarbonát alebo drevo.Stanovisko kontajnerov – ťahokov  Typ: 7126–7130

TYP
POČET 

KONTAJNEROV
HL. ROZMERY
d x hl x v (mm)

HMOTNOSŤ
(kg)

CENA 
(EUR)

7126 1 1790 x 1610 x 1504 67 549,00
7127 2 3400 x 1610 x 1504 84 745,00
7128 3 5010 x 1610 x 1504 103 1 020,00
7129 4 6620 x 1610 x 1504 122 1 320,00
7130 5 8230 x 1610 x 1504 140 1 360,00

Typ: 3454, 3456  stanovisko kovových kuka nádob (110 l)

- Odpadová nádoba je umiestnená na konštrukcii vnútornej
časti dvier. Pri otváraní dvier zároveň „vychádza“ aj
odpadová nádoba.

- Vystužená konštrukcia dvier je konštruovaná na zaťaženie
plnej odpadovej nádoby – kovová kuka nádoba 110 l.
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