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Výhody

Teplotní odolnost
FATBOXX® a FATBOXX®max lze naplnit 
horkým olejem o teplotě do 110 °C, aniž 
by došlo k deformaci nádob.

Dlouhá životnost
Extrémně stabilní díky kulatému dnu a 
zvláštnímu tvaru nádoby.

Dobrá manipulace
Asymetrické madlo s průměrem 30 mm 
a optimální těžiště nádoby umožňují 
optimální manipulaci a to i v pracovních 
rukavicích.

Hygieničnost
FATBOXX® nemá uvnitř žádné 
rohy a hrany, kde by se držely 
nečistoty a je obzvláště snadné 
jej čistit.

Průsvitné varianty
V průsvitných nádobách je hla-
dina viditelná zvnějšku.

Norma EN 840
Všechny nádoby FATBOXX® 
splňují normu EN 840, a proto 
je možné nádoby vyprázdnit 
všemi běžnými hřebenovými 
vyprazdňovacími systémy.

• použité kuchyňské oleje a tuky,
• zbytky jídel ze stravování,
• odpad z jatek.

• různé barvy na přání,
• loga, ikony a nápisy nanesené pomocí tepelného značení, vstřikování,  
 sítotisku a přenosu za tepla,
• FATBOXX®max může být vybaven mimořádně stabilními koly   
 „BigFootWheels“.

Nádoby jsou optimální pro sběr 
následujících odpadů

Opce

Nádoby na kuchyňský 
odpad FATBOXX®

FATBOXX® a FATBOXX®max nabízejí mnoho výhod pro konečné 
spotřebitele a společnosti zabývající se nakládáním s kuchyňskými 
odpady. Standardně nabízíme v modré barvě.

Odpovídají normě EN 840. Výroba je certifikována podle ISO 9001: 
2008, stejně jako dle přísné normy pro automobilový průmysl ISO TS 
16949: 2009.

Stohovatelnost
FATBOXX®max je možné sto-
hovat i v sestaveném stavu 
(max. 2 kontejnery nad sebou, 
pouze nádoby 200 l). Díky tomu 
je skladování a doprava obzvlášť 
efektivní.

Velká kola
Na rozdíl od konvenčních sudů 
je nádoba FATBOXX® díky 
velkým kolečkům mobilní.

Těsnost proti únikům
Speciálně vyvinutý systém víka, 
jehož spolehlivé těsnění zabra-
ňuje úniku kapalin a pachů.

Patentovaný systém víka
Patentovaný systém záklopného 
víka usnadňuje otevírání a 
zavírání. Velký otvor umožňuje 
obzvláště pohodlné plnění.
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