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Nádoby jsou určeny k uskladnění posypového materiálu (např. 
písek, štěrk, sůl). Nádoby lze nejúčelověji umístit na frekventovaných 
a v zimě rizikových úsecích jako chodníky, zastávky, sídliště, mosty, 
benzínové stanice, školy, obchodní centra apod. 

Nádoby jsou vyrobeny ze sklolaminátu vysoce odolného vůči 
mechanickým, povětrnostním a chemickým vlivům (snadné čištění 
sprejových nástřiků). Na přání zákazníka laminujeme loga, nápisy, 
čísla apod., v barevném provedení přímo na nádoby. Záruční doba 
5 let.

SBA 110 s/bez výsypného otvoru

•  vyrobeny ze sklolaminátu,
•  panty z nerezové oceli,
•  ostatní ocelové díly žárově zinkovány,
•  barevné provedení dle stupnice RAL, standardní barva je žlutá.

• dlouhá životnost,
• vysoká tvarová stabilita,
• odolné proti UV záření,
• možnost stohování (u typu SBA 400 i s víkem),
• estetický vzhled,
• snadné čištění sprejových nástřiků.

• ukotvení proti krádeži,
• uzamykání víka na visací zámek,
• ližiny pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem,
• bez výsypného otvoru.

Specifikace:

Hlavní přednosti:

Opce:
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SBA 550

Sklolaminátové nádoby  
na zimní posyp
SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100



SBA 400

SBA 110-1100

SBA 750
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detail nerezového pantu

SBA 550

uzamykání na visací zámek ukotvení proti krádeži

typ

SBA 110

SBA 220

SBA 400

SBA 420

SBA 550

SBA 750

SBA 1100

200

220

400

420

550

750

1100

695

885

1200

1100

1325

1325

1635

535

585

800

800

980

980

1220

540

650

630

735

740

930

990

objem (l) délka (mm) výška (mm)šířka (mm)



Nádoby jsou vyrobeny z polyethylenu vysoce odolného vůči 
mechanickým, povětrnostním a chemickým vlivům. Design umožňuje 
výborné stohování a snadnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 
Záruční doba 2 roky.

• vyrobeny z polyethylenu,
• nekorodující a UV odolné,
• barevné verze (víko/nádoba): oranžová/šedá,  
 žlutá/šedá, zelená/ šedá, žlutá/žlutá.

• robustní provedení vč. víka, zaručující 
 dlouhou životnost,
• pohodlně přepravované paletovým  
 nebo vysokozdvižným vozíkem,
• výborně stohovatelné,
• unikátní design.

Specifikace

Hlavní přednosti
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Polyethylenové nádoby  
na zimní posyp
ARROW - 200, 400

ARROW 400

ARROW 200



04

ARROW 400 různé barvy vík

ARROW 400 NASTOHOVANÉ NÁDOBY

ARROW 200

ARROW 200

typ

ARROW 200

ARROW 400

200

400

800

1200

800

800

855

855

objem (l) délka (mm) výška (mm)šířka (mm)
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