
Plastové kontejnery 
na odPad
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Plastové kontejnery se už téměř všude prosadily na úkor svých žárově pozinkovaných před-
chůdců. Jsou konstrukčně navrženy pro zajištění tvarové stability a snadnou manipulaci. Při 
jejich zrodu se používají jen vysoce kvalitní HDPE granuláty (polyetylen), aby byla zajištěna 
dlouhá životnost, odolnost vůči povětrnostním podmínkám (zejména nízkým teplotám a UV 
záření) a mnoha chemickým látkám. Polyetylen je také bez problému recyklovatelný. Na kon-
tejnery lze nanést odolná loga nebo nápisy pomocí technologie potisku za tepla. Na přání lze 
kontejnery dále vybavit vhozovými otvory pro tříděný sběr skla, plastů, papíru aj.

Plastové kontejnery CLD 120,140
Jsou určeny pro sběr komunálního a průmyslového odpadu. Bodují díky snadné manipulaci, kte-
rá je umožněna celopryžovými kolečky s nízkou vlastní hmotností. Pozinkovaná ocelová osa 
zaručuje vysokou nosnost nádoby. Díky použitému materiálu a prolisům je nádoba extrémně 
odolná a lehce čistitelná. Volné plochy je umožňují využít prostor pro umístění loga.

Plastové kontejnery CLD 120, 240 Bio
Jsou navrženy primárně pro skladování biologicky rozložitelného odpadu a jeho předpříravu pro 
kompostování. Díky jejich konstrukci cirkuluje vzduch uvnitř nádoby a mřížka umístěná na dně 
umožňuje odvod a izolaci odtékající vody a odpařování. To má za důsledek redukci objemu odpa-
du až o 30%, významné omezení tvorby zápachu a zlepšení hygienických podmínek skladování.

Plastové kontejnery CLE 1100
Kontejnery s kulatým víkem disponují čtyřmi kolečky, z toho jsou dvě bržděná, hřebenovým 
a čepovým vyprazdňováním, dětskou pojistkou a několika madly vhodně umístěnými pro 
snadnou a nehlučnou manipulaci. Hladký povrch umožňuje snadné čištění. Jako opci nabízíme 
zámek na trojhranný klíč, centrální brzdu či tažné zařízení pro možnost zapojení do vláčku.

Plastové kontejnery CLF 660, 770, 1000
Kontejnery jsou vybaveny čtyřmi celopryžovými otočnými kolečky, z toho dvě jsou bržděná, a něko-
lika madly vhodně umístěnými po obvodu kontejneru pro zajištění snadné a nehlučné manipulace s 
plně naloženým kontejnerem. Hladké plochy a zaoblené rohy zabraňuji ulpívaní nečistot a umožňuji 
snadné čištění.
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Délka (mm) 545 725 550 725 1470 1265 1265 1265

Šířka (mm) 490 580 485 580 1375 775 775 1070

Výška (mm) 965 1080 980 1075 1075 1165 1320 1295

Objem (l) 120 240 120 240 1100 660 770 1000
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