Pojemniki na
posyp zimowy
SBA, ARROW

PL

ARROW 200, 400
SBA 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100

www.elkoplast.pl

Pojemniki z laminatu szklanego
na materiał posypowy
SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100
Zbiorniki są przeznaczone do ułożenia materiału posypowego (np.
piasek, żwir, sól). Pojemniki najlepiej umieszczać na ruchliwych i
niebezpiecznych w zimie odcinkach, takich jak chodniki, przystanki,
osiedla, mosty, stacje paliw, szkoły, centra handlowe, itp.
Pojemniki są wyprodukowane z laminatu szklanego wysoce
odpornego na czynniki mechaniczne, atmosferyczne i chemiczne
(łatwe czyszczenie farb aerozolowych). Na życzenie klienta
laminujemy logotypy, napisy, numery, itp., w kolorach bezpośrednio
na pojemniki. Okres gwarancji 5 lat.

Specyfikacja:
• wyprodukowane z laminatu szklanego,
• zawiasy ze stali nierdzewnej,
• pozostałe stalowe części cynkowane ogniowo,
• kolory według wzornika RAL, standardowy kolor jest żółty.

Główne zalety:
• długa żywotność,
• wysoka stabilność kształtu,
• odporne na promieniowanie UV,
• możliwość sztaplowania (w przypadku typu SBA 400 również 		
z wiekiem),
• estetyczny wygląd,
• Łatwe czyszczenie farb aerozolowych.

Opcje:

SBA 110 s/bez otworu wysypowego

SBA 550
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• umocowanie przeciwko kradzieży,
• zamykanie wieka na kłódkę,
• płozy do manipulacji wózkiem widłowym,
• bez otworu wysypowego.

SBA 110-1100

SBA 550

SBA 750

detal zawiasu ze stali nierdzewnej

SBA 400

typ

zamykanie na kłódkę

umocowanie przeciwko kradzieży

pojemność (l) długość (mm) szerokość (mm) wysokość (mm)

SBA 110

110

695

535

540

SBA 220

220

885

585

650

SBA 400

400

1200

800

630

SBA 420

420

1100

800

735

SBA 550

550

1325

980

740

SBA 750

750

1325

980

930

SBA 1100

1100

1635

1220

990
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Pojemniki polietylenowe
na materiał posypowy
ARROW - 200, 400
Pojemniki są wyprodukowane z polietylenu wysoce odpornego na
czynniki mechaniczne, atmosferyczne i chemiczne. Konstrukcja
umożliwia wyborne sztaplowanie i łatwą manipulację wózkiem
widłowym. Okres gwarancji 2 lata.

Specyfikacja:
• fabriqués en polyéthylène,
• sans corrosion, résistant aux UV,
• différentes versions de couleurs (couvercle/bac): orange/gris, 		
jaune/gris, vert/gris, jaune/jaune.

Główne zalety:
• masywna konstrukcja z wiekiem zapewniająca długą żywotność,
• wygodne przemieszczanie wózkiem paletowym lub widłowym,
• wybornie nadają się do sztaplowania,
• unikatowe wzornictwo.
ARROW 200

ARROW 400
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SZTAPLOWANIE POJEMNIKÓW

ARROW 400

ARROW 400 różne kolory wiek

ARROW 200

ARROW 200

typ

pojemność (l) długość (mm) szerokość (mm) wysokość (mm)

ARROW 200

200

800

800

855

ARROW 400

400

1200

800

855
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Między przyrodą i człowiekiem

PL
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