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objem nádoby: 240 litrov

nádoba zodpovedá norme EN 840

dostupné farebné prevedenie: čierna

veko nádoby s prelisom pre vyššiu pevnosť

pohodlnú manipuláciu s nádobou
zabezpečujú madlá po celej čelnej
hrane veka bočných stranách

veko nádoby je prispôsobené na uchytenie
farebného identifikačného klipu pre označenie
druhu triedeného odpadu

klip sa uchytí nacvaknutím zo strán, 
bez nutnostivŕtať diery do veka

rozmery klipov: min. 30x200, max. 50x220 mm

dostupné klipy: žltá (plasty) / modrá (papier) 
– min. výška písma 25 mm

nádoba je vyrobená z vysoko odolného
polyetylénu (HDPE)

odolná voči chemickým, biologickým,
poveternostným vplyvom a UV žiareniu

hrúbka steny: min. 2,9 mm.,
hladké vnútorné steny

priemer koliesok min. 200 mm. s osou
z pozinkovanej ocele

nádoba je certifikovaná RAL GZ 951/1 
– certifikát doložený k nádobe a vytlačené
na stene nádoby

v prípade potreby sú k dispozícii 
náhradné diely (čapy, veká, kolieska)

nádoba je vhodná na vyprázdňovanie
hrebeňovým vyklápačom zberného vozidla



objem nádoby: 120 litrov

nádoba zodpovedá norme EN 840

dostupné farebné prevedenie: čierna

veko nádoby s prelisom pre vyššiu pevnosť

pohodlnú manipuláciu s nádobou zabezpečujú
madlá po celej čelnej hrane veka bočných
stranách

veko nádoby je prispôsobené na uchytenie 
farebného identifikačného klipu pre označenie 
druhu triedeného odpadu

klip sa uchytí nacvaknutím zo strán,
bez nutnosti vŕtať diery do veka

rozmery klipov: min. 30x200,
max. 50x220 mm

dostupné klipy: žltá (plasty) / modrá
(papier) – min. výška písma 25 mm

nádoba je vyrobená z vysoko odolného
polyetylénu (HDPE)

odolná voči chemickým, biologickým,
poveternostným vplyvom a UV žiareniu

hrúbka steny: min. 2,7 mm., hladké
vnútorné steny

priemer koliesok min. 200 mm. s osou
z pozinkovanej ocele

nádoba je certifikovaná RAL GZ 951/1 
– certifikát doložený k nádobe a vytlačené
na stene nádoby

v prípade potreby sú k dispozícii náhradné 
diely (čapy, veká, kolieska)

nádoba je vhodná na vyprázdňovanie
hrebeňovým vyklápačom zberného
vozidla
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