
Katalog pro obce
kontejnery • popelnice • koše • sběrné dvory • kompostéry 
štěpkovače a drtiče • balíkovací lisy • nádrže na naftu a adblue 
nádoby na posyp • posypové vozíky



•  V souladu s normami EN 840, včetně dětské pojistky,
•  všechna kolečka otočná, dvě bržděná,
•  vyprazdňování hřebenové/čepové,
•  na přání vhozové otvory na sběr tříděného odpadu (sklo, plasty,   
 papír, aj.),
•  kontejnery na sběr skla možno dodat v odhlučněném provedení,
•  možnost personalizace (označení logem, číslování ...). 

PLASTOVÉ A OCELOVÉ KONTEJNERY 1100 L

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

CLE 1100
černá, žlutá, zelená, 

modrá, červená
1100 1380 x 1060 x 1442

CLA 1100 žárově zinkované 1100 1360 x 1000 x 1430

CLE 1100 CLA 1100

CLE 1100
Vhoz na papír

CLE 1100
Vhoz na sklo

Barevná škála 
provedení v 5 barvách
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•  Vyrobeny z HDPE dle norem EN 840 -2, -5, -6, 
•  možnost personalizace (logo, číslování) přímo
 do materiálu nádoby.

Verze na bioodpad

•  Větrací otvory pro optimální cirkulaci 
 vzduchu uvnitř nádoby,
•  redukce odpadu až o 30%,
•  omezení tvorby zápachu,
•  antibakteriální polyethylen.

PLASTOVÉ POPELNICE 120/240 L

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

CLD 120
černá, žlutá, 

zelená, modrá, 
hnědá, červená

120 552 x 483 x 926

CLD 240
černá, žlutá, 

zelená, modrá, 
hnědá, červená

240 725 x 580 x 1080

CLD 120 BIO hnědá 120 550 x 485 x 960

CLD 240 BIO hnědá 240 730 x 570 x 1100

CLD 120 CLD 120 BIO

Větrací mřížka
v bionádobě

Barevná škála provedení  
v 6 barvách
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Classic

•  Upevnění na stěnu nebo na sloupek,
•  ukotvení zámkem na trojhranný klíč,
•  hladký povrch přizpůsoben snadnému čištění a údržbě.

Prima linea 

•  Moderní a vzhledově atraktivní koše do zástavby i krajiny,
•  verze 120 l vybavena vnitřním košem,
•  snadná instalace (50 l na sloupek, 120 l kotvená k podloží),
•  odolné proti vandalismu,
•  reliéf koše znesnadňuje graffiti i polepování.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

Classic 50
šedá nádoba,

zelené víko
50 435 x 345 x 755

Classic 50
krémová nádoba, 

oranžové víko
50 435 x 345 x 755

Classic 50 zelená 50 435 x 345 x 755

Prima linea 50
šedá, zelená, 
modrá, černá

50 Ø 350 x 480

Prima linea 50 šedá, zelená 120 Ø 530 x 1160

Prima linea 120

Prima linea 50
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Prima linea 120
vnitřní vyjímatelný koš

Classic 50
krémová nádoba

Classic



EcoSort

•  Kvalitní a estetický koš,
•  velký výběr barevných vík, 
•  tvar pro použití ve stísněných prostorách.

Urba plus 40

•  Jednoduše stohovatelné,
•  „víko ve víku“,
•  uzamknutí víka sklopením madla.

Ekomodul

•  Velká variabilita sestav,
•  různé barvy víka a samolepky s piktogramy,
•  vyjimatelné vnitřní koše (objem 15 l a 30 l),
•  moduly na sobě vzájemně fixovány.

další typy na www.elkoplast.cz – víka Ecosort, více sestav Ekomodul

INTERIÉROVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

EcoSort 60 šedá 60 595 x 275 x 630

EcoSort 85 šedá 85 595 x 275 x 760

Urba plus 40
žlutá, zelená, 

modrá, červená
40 430 x 405 x 425

Ekomodul 4 x 15 l šedá 4 x 15 800 x 300 x 350

Ekomodul 4 x 30 l šedá 4 x 30 800 x 300 x 700

Příklad sestavy
Ekomodul 4 x 15 l
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Urba plus

EcoSort 60/85
barevná, víceúčelová víka

EcoSort



•  Osvědčená koncepce spodního vyprazdňování,
•  optimální využítí sběrného místa,
•  řada KTS vyrobena z kvalitního polyethylenu, GFA/B ze sklolaminátu,
•  všechny ocelové díly žárově pozinkovány,
•  sklolaminátové kontejnery dostupné v barvách RAL.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

KTS 1,5 žlutá, zelená, modrá, červená 1500 1200 x 1200 x 1649

KTS 2,5 žlutá, zelená, modrá, červená 2500 1490 x 1490 x 1741

GFA 1,5 žlutá, zelená, modrá, červená 1500 Ø 1550 x 1220

GFA 2,5 žlutá, zelená, modrá, červená 2500 Ø 1730 x 1570

GFB 1,3 žlutá, zelená, modrá, červená 1300 1200 x 1200 x 1550

GFB 2,5 žlutá, zelená, modrá, červená 2500 1400 x 1400 x 1760

GFB 1,3 KTS 1,5

GFA 1,5 + 2,5GFA 4,0 + 3,0
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•  Vnější silo zabudované v zemi (cca 2/3) a vnitřní vyjímatelný kontejner nebo textilní vak,
•  vyrobeny ze sklolaminátu (řada CSA) nebo vysokohustotního polyethylenu (řada SemiQ) s vysokou 
 mechanickou odolností a žárově zinkované oceli, UV odolné,
•  různé druhy obložení, např. dřevěné, tahokov, ocelové,
•  vhozové otvory v podobě víka nebo bezpečnostního válce.

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

CSA 3,0 dle RAL 3000 Ø 1450 x 2596

CSA 5,0 dle RAL 5000 Ø 1892 x 2655

SemiQ 3,0 dle RAL 3000 Ø 1450 x 2600

SemiQ 5,0 dle RAL 5000 Ø 1900 x 2700

SemiQ 3,0 URBAN

CSA 5,0
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SemiQ 3,0

Vyprazdňování
polopodzemního kontejneru

design URBAN design WOOD
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•  Dlouholeté zkušenosti s výrobou,
•  úpravy dle specifických potřeb zákazníka.

Provedení
• Standardní dle DIN, odlehčené, stohovatelné, že-

lezniční, na  suť, na těžký/nebezpečný/kapalný 
odpad, plata,  otěruvzdorné, s dvojitou podlahou,

• střecha: přetahovací, odklopná, pevná; rolovací 
plachta,

• vrata: utěsněná, klapka,separační přepážky.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

pro přepravu suti

pro přepravu po železnici

asymetrické provedení 
s odklopným čelem

abroll s těsněnou klapkou

ACTS-WD

ABR-HS

AMK MULDA

ABR - DSD

abroll s odklopnými bočnicemi

CITI
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MODULÁRNÍ SBĚRNÉ DVORY MODULO BETON

Sběrný dvůr

Stavba sběrného dvora Vyhazování odpadu 
do přistaveného kontejneru

Nájezdová rampa

Příklad uspořádání 
sběrného dvora

Nájezdová rampa

Bezpečnostní zábradlí

Prostory pro umístění sběrných 
kontejnerů na třídění odpad

• Nová generace sběrných dvorů,
• patentovaný stavebnicový systém,
• adaptace na změnu nároků na sběr, 
• organizovanější pohyb vozidel v areálu,
• lepší přehled o naplnění a obsahu kontejnerů,
• skladovací prostory pod plošinou,
• rychlá montáž,
• nízké náklady na údržbu,
• dlouhá životnost.

Bezpečné  
uzamykatelné  

prostory
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•  Tvarově stabilní kompostéry díky zesílené konstrukci,
•  rychlé kompostování díky větracímu systému a stěnám 
 z Thermolenu,
•  jednoduché plnění dvěma velkými vhozy a snadné   
 vybírání kompostu, 
•  snadná montáž bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů.

KOMPOSTÉRY

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

Thermoking 400 zelená 400 740 x 740 x 840

Thermoking 600 zelená 600 800 x 800 x 1040

Thermoking 900 zelená 900 1000 x 1000 x 1000

Thermoking 400

Jednoduchá montáž

Uzavírání vhozu

Vybírání kompostu

Thermoking 600
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•  Profesionální štěpkovače a drtiče od největšího výrobce ve Velké Británii,
•  hydraulické štěpkovače s přítlačnými válci pro průměry 125-225 mm (pásové, tažené a PTO),
•  gravitační modely (ruční, tažené či PTO).

ŠTĚPKOVAČE A DRTIČE

Typ
Max. průměr 

(mm)
Typ podávání

Výkon 
(t/h)

Podvozek Typ motoru
Výkon 

motoru (HP)

TW 18/100 100 gravitační až 1,5 
silniční 

nebržděný
benzínový 

Briggs & Stratton
18

TW 125PH 125 2 přítlačné válce až 2
silniční 

nebržděný
benzínový 

Honda
20

TW 150 DHB 150 2 přítlačné válce až 4
silniční 

bržděný
diesel 

KUBOTA 4 válcový
35

TW 150DHB TW 125PH

TW 18/100

další typy na www.elkoplast.cz 
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•  Lisy od Bramidanu, jednoho z největších světových výrobců,
•  lisovací síla 3-50 t,
•  základní řada B, komfortní řada X,
•  spolehlivé, minimální náklady na údržbu,
•  jednoduché uvedení do provozu a obsluha,
•  bezpečné pro obsluhu, ekonomické pro provozovatele.

BALÍKOVACÍ LISY

Bezpečné elektronické ovládání

Vyhazovač balíků

1 2Vkládání odpadu (papír, plast) Vyklopení slisovaného odpadu

X30

B3



•  Úspora času i peněz,
•  kontrola a evidence výdeje,
•  mobilní,
•  odolná proti korozi,
•  záruka 10 let na plastovou nádrž.

NÁDRŽE NA NAFTU A ADBLUE

Typ Jmenovitý objem délka (mm) šířka (mm) výška (mm)

FDC 2800 2800 2360 1320 1880

FDC 5000 5000 2435 2435 2300

FDC 7000 7000 2950 2435 2300

FDC 14000 14000 dle konfigurace dle konfigurace 2300

Typ Jmenovitý objem délka (mm) šířka (mm) výška (mm)

FDE 2800 2800 2360 1320 1880

FDE 5000 5000 2435 2435 2300

FDE 7000 7000 2950 2435 2300
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strojovna FDC 7000

pohled do strojovny automatická pistole

FDC 7000

FDE 2800

Nádrže na naftu

Nádrže na AdBlue

MC BOX



14

NÁDOBY NA ZIMNÍ POSYP

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

SBA 110 žlutá 110 695 x 535 x 540

SBA 220 žlutá 220 885 x 585 x 650

SBA 440 žlutá 440 1200 x 585 x 650

SBA 550 žlutá 550 1325 x 980 x 740

SBA 750 žlutá 750 1325 x 980 x 930

SBA 1100 žlutá 1100 1635 x 1220 x 990

Arrow 200
šedá nádoba,
oranžové víko

200 800 x 800 x 855

Arrow 400
šedá nádoba,
oranžové víko

400 1200 x 800 x855

Stohování Arrow 200

•  K uskladnění posypového materiálu (písek, šterk, sůl apod.),
•  robustní provedení vč. víka,
•  snadná montáž bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů.

Sklolaminátové nádoby SBA

•  Panty z nerezavějící oceli, ostatní díly žárově zinkovány,
•  povrch čistitelný od sprejového nástřiku,
•  zalaminovaná loga a nápisy,
•  nádoby SBA 400 stohovatelné a manipulovatelné
 vysokozdvižným vozíkem,
•  kotvení proti krádeži nebo bez výsypného otvoru.

Polyethylenové nádoby Arrow

•  Díky unikátnímu designu výborně stohovatelné,
•  manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem.

SBA 750

SBA 110

Arrow 400
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•  V zimním období k posypu chodníků sypkými materiály jako  
 jsou sůl, písek apod.,
•  v letě pro vysévání trávníku a hnojení,
•  lehké, a obratné, od objemu 31 l s velkými koly i pro 
 nekvalitní terén,
•  regulace množství posypu,
•  verze „T“ je tažená.

POSYPOVÉ VOZÍKY

Typ Barva Objem (l) Rozměr (d x š x v)

SA 19 červená 19 330 x 330 x 530

SA 31 červená 31 520 x 440 x 620

SA 31T červená 31 520 x 440 x 620

SA 50 červená 50 580 x 560 x 400

SA 50T červená 50 580 x 560 x 400

SA 31

SA 50TSA 50

SA 19

SA 31

Pro zimní i letní
použití



ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
Štefánikova 2664
76001 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099 
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz
shop.elkoplast.cz




