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MPE

210 x 110 x 33 (cm), 180kg

Wymiary: wys./szer./głęb./Waga

Przeznaczenie • zbiórka małych elektroodpadów

Użytkowanie:

Pojemność

• 231 litry

Materiał

• stal nierdzewna,
szkło laminowane

• zbiórka małych elektoodpadów np. telefony, płyty CD, baterie, tonery,
kasety VHS, żarówki, ładowarki
• stal pokryta farbą odporną na zdrapywanie (rysowanie) i powłoką anty-graffiti
• 7 osobnych plastikowych tub (1 tuba ma pojemność 33 litry)
• dwie powierzchnie reklamowe (1,1 m2 każda)

Miejski Punkt Elektroodpadów funkcjonuje w przestrzeni publicznej
jako nośnik informacji oraz pojemnik na małe elektroodpady.
PO DRODZE

Element w kształcie fali na szczycie urządzenia jest idealnym
miejscem do umieszczenia logo lub herbu.

Możliwość konfiguracji rodzaju
gromadzonych elektroodpadów.

Miejski Punkt Elektroodpadów

Miejski Punkt Elektroodpadów

Miejski Punkt
Elektroodpadów

zbiórka małych
elektroodpadów
duża powierzchnia
reklamowa

7 tub

o pojemności
33 litry każda

MPE to widoczne i skuteczne
narzędzie do informowania,
propagowania i uświadamiania,
że elektroodpady są odpadami
niebezpiecznymi.
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Graficzne oznaczenie odpadów
Różne kształy wlotów

Miejski Punkt Elektroodpadów
z powodzeniem wpisuje się
w działania z obszaru CSR i spełnia
oczekiwania zapisów zmian
do Ustawy o Zużytym Sprzęcie
Elektrycznym i Elektronicznym.
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W urządzeniu mieszczą się

2 plakaty

MPE w wielu miejscach w Polsce

Miejski Punkt Elektroodpadów

Miejski Punkt Elektroodpadów

Powierzchnia edukacyjno-reklamowa

Miejski Punkt Elektroodpadów świetnie
spełnia swoje zadanie w miejscach codziennie
uczęszczanych przez mieszkańców. Nasi klienci
najczęściej wybierają deptaki, przystanki
autobusowe, okolice szkół, urzędów oraz parkingi
przy budynkach handlowo-usługowych.
Strona MPE
z wlotami

Strona MPE
bez wlotów

Duża powierzchnia reklamowa
daje możliwość wykorzystania jej
komercyjnie (wsparcie dla lokalnego
budżetu) lub pro-edukacyjnie.

125,5 cm

88,5 cm

Istnieje możliwość wybrania
gotowego wzoru plakatu
i opatrzenia go danymi:
adresem urzędu miasta,
wydziału środowiska,
adresem strony internetowej
lub innymi danymi.

Taka forma zbiórki drobnych odpadów spotyka się
z bardzo pozytywnym odbiorem przez mieszkańców,
dlatego nasi klienci często decydują się
na instalację kilku punktów MPE rozmieszczonych
w różnych częściach miasta.
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PO DRODZE

Envirobank
do miejsc o dużym
natężeniu ruchu

Envirobank 140

139,8 x 65,1 x 66,9 (cm)

Envirobank 240

149,1 x 74,1 x 87,1 (cm)

Kosze do segregacji na zewnątrz

Kosze do segregacji na zewnątrz

Kosze do segregacji
na zewnątrz

Wymiary: wys./szer./głęb.

Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Użytkowanie:

Pojemność

• 140 lub 240 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

• różne wloty w zależności od rodzaju
zbieranego odpadu
• możliwość kotwienia do podłoża
• zamek pokrywy
• dostosowany do worka
lub pojemnika wewnętrznego

Envirobank 180 Split
2 x 90 litrów
139,8 x 65,1 x 66,9 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

pojemnik
lub worek
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2 wloty
2 rodzaje
odpadów
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klasyka w najlepszym wydaniu

PO DRODZE

wloty
na każdym
boku

Urban Bin

klasyczny
wzór

Urban Bin XL
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miejsce na
oznaczenia

Kosze do segregacji na zewnątrz

Kosze do segregacji na zewnątrz

Urban Bin

111,8 x 58 x 58 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady

Pojemność

• 110 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarna obudowa
kolorowe wloty

Użytkowanie:
• wloty na każdym boku
• możliwość oznakowania

pasuje do zabytkowej
architektury miasta
idealny na rynek,
plac miejski, starówkę

141,5 x 80 x 85 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady

Pojemność

• 240 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarna obudowa

Użytkowanie:
• wloty na każdym boku
• możliwość oznakowania
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klasyczny kosz miejski

Urban Bin Classic

Urban Bin Classic Mini

107 x Ø57 (cm)

Wymiary: wysokość/średnica

Urban Bin Classic Mini
Przeznaczenie

• odpady zmieszane

Pojemność

• 90-105 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarna obudowa
lub zielona

Urban Bin Dome

95 x Ø46,5 (cm)

98,1 x Ø52,2 (cm)

Wymiary: wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady zmieszane

Użytkowanie:

Pojemność

• 110-130 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarna obudowa

• szeroki wlot
• możliwość kotwienia
do podłoża

Kosze uliczne

Kosze uliczne

Urban Bin Classic
Urban Bin Classic Mini

Wymiary: wysokość/średnica

Użytkowanie:
• szeroki wlot
• możliwość oznakowania
• opcja: popielniczka

Pioneer
doskonały
kosz uliczny

Urban Bin
Okrągły
Urban Bin Okrągły

Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady zmieszane

Pojemność

• 110/130 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Użytkowanie:
• różne wloty w zależności od rodzaju
zbieranego odpadu
• wloty z dwóch stron pojemnika
• możliwość kotwienia do podłoża

Wymiary: wysokość/średnica

• odpady zmieszane

Użytkowanie:

Pojemność

• 100 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarna obudowa

• szeroki wlot
• możliwość kotwienia
do podłoża

Urban Bin
Otwarty
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117 x 68 x 57 (cm)

107,1 x Ø57 (cm)

Przeznaczenie

Urban Bin Otwarty

Pioneer

84 x Ø64,2 (cm)

TwinBin
podwójny kosz na odpady
TwinBin

116,1 x 105,2 x 51,5 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady zmieszane

Użytkowanie:
• różne wloty w zależności od rodzaju
zbieranego odpadu
• różne kolory wlotów lub całej
obudowy
• możliwość kotwienia do podłoża

Pojemność

• 2 x 85 litrów

Przeznaczenie

• odpady zmieszane

Użytkowanie:

Materiał

• tworzywo MDPE

Pojemność

• 100 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Kolor

• czarna obudowa

• szeroki wlot
• możliwość kotwienia
do podłoża

Wymiary: wysokość/średnica
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prosta, nowoczesna forma

PO DRODZE

Pioneer

117 x 68 x 57 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 110/130 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Użytkowanie:
• różne wloty w zależności od rodzaju
zbieranego odpadu
• wloty z dwóch stron pojemnika
• możliwość kotwienia do podłoża

Pioneer
kosz uliczny

na każdy rodzaj odpadów

Consort

kolorowe wloty
miejsce na oznaczenia

107,5cm Ø56cm
Wysokość/średnica

Przeznaczenie • odpady segregowane
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• różne rodzaje odpadów
• duża pojemność

Kosze do segregacji na zewnątrz

Kosze do segregacji na zewnątrz

Consort

Trwały, z dużym wlotem

Pojemność

• 100 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Użytkowanie:
• trwała konstrukcja
• zamek blokujący
• pojemnik wewnętrzny
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Kosze do segregacji na zewnątrz

Kosze do segregacji na zewnątrz

Metro

jeden kształt podstawy
wiele rodzajów koszy

PO DRODZE

wiele kolorów pokryw

Viscount
wszędzie tam, gdzie jest
mało miejsca

pojemność 130 litrów
(przy zastosowaniu worka)

pokrywa
z popielnicą

jedna wielkość
podstawy

Metro

Viscount Open

83,6 x Ø52,2 (cm)
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 110/130 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Viscount z popielnicą
Użytkowanie:

103,7 x Ø52,2 (cm)
Wysokość/średnica

zamykanie
na kluczyk

83,6 - 108,2 ( w zależności od pokrywy) x Ø52,2 (cm)
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Użytkowanie:

Pojemność

• 85-120 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

•
•
•
•

• pokrywa na zamek
• łatwy dostęp do wlotu
• dostosowany do worka 130
lub pojemnika wewnętrznego 110 l

nowoczesny kształt
dostęp do wlotu z obu stron
prosta wymiana worka
możliwość stosowania worków
od 85 do 120 litrów

Monarch
prosta forma
duży wlot

Monarch 85/144
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81 x Ø50 (cm)

Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 85 lub 144 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• wybór kolorów

Użytkowanie:
• odpowiedni do użytkowania
na zewnątrz oraz we wnętrzach
• łatwy dostęp do wlotu
• prosta wymiana worka
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Envirobin 100
wiele kombinacji
różne pokrywy, kolory, oznaczenia

pokrywy w różnych kolorach
wiele opcji otworów

opcja:
oznakowanie
w formie tabliczki

obudowa w kolorze
białym lub czarnym

Kosze do segregacji do wewnątrz

Kosze do segregacji do wewnątrz

Kosze do segregacji
do wewnątrz

pokrywy dzielone
- zbiórka 2 rodzajów odpadów

Enviropod

smukła obudowa
do ustawienia przy ścianie
lub innym pojemniku

funkcjonalny zestaw
Envirobin 100 + Enviropod
Envirobin 100
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80,3 x 44,5 x 44,5 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 100 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór kolorów

Enviropod

59,4 x 35,9 x 27,4 (cm) / 75,3 x 35,9 x 28,3 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Użytkowanie:

Pojemność

• 33 lub 43 litry

•
•
•
•

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• korpus czarny
• pokrywa: różne kolory

łatwe mocowanie worka
stabilizator UV
miejsce na oznaczenie typu odpadów
spełniają rolę edukacyjną

Użytkowanie:
•
•
•
•

do segregacji wewnętrznej
wymienne pokrywy
dostepne etykiety z oznaczeniami
dopasoway kształem do zestawienia
z koszem Envirobin 100
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systemowe pojemniki
do biur, szpitali, szkół
do sal i na korytarze

Arena 95

okrągły kształ - to łatwy
dostęp do kosza
z każdej strony

możliwość
dodatkowego
oznakowania

obudowa także
w kolorze białym

Kosze do segregacji do wewnątrz

Kosze do segregacji do wewnątrz

Meridian

miejsce na umieszczenie
dowolnej grafiki

Arena 95

65 cm

Przeznaczenie

Wymiary: wys./szer./głęb.

• odpady segregowane

Pojemność

• 87 lub 110 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE odporne na UV

Kolor
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65 x 60 x 40 (cm) - 87L

• korpus biały lub czarny,
kolorowe pokrywy

Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Użytkowanie:

Pojemność

• 95 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór
kolorów pokryw

•
•
•
•

trwały, wysoka jakość wykonania
nowoczesny kształt
możliwość sztaplowania
wiele zastosowań

85 cm

EcoAce

2 lub 3 wloty
- różne rodzaje odpadów

Meridian

81,6 x 53,8 x 46,6 (cm)

85 x 60 x 40 (cm) - 110L
Wymiary: wys./szer./głęb.

Obudowa: Ø42,5 cm Wysokość: 41L - 45,9 cm, 52L - 56 cm, 62L - 66,2 cm
Pokrywa: Ø29 cm Wysokość: 22,5 cm

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 41, 52 i 62 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór
kolorów pokryw

Użytkowanie:
•
•
•
•

prosta konstrukcja
duże otwory wrzutowe
możliwość konfigurowania zestawów
wiele zastosowań

Użytkowanie:
• dostępne warianty kolorystyczne pokryw umożliwiające
oznakowanie różnych typów odpadów
• korpus wyposażony w metalowe uchwyty do zaczepienia worków
• ergonomiczny kształt pokryw zapewnia łatwą obsługę pojemnika
• pojemnik wyposażony jest w tabliczkę informacyjną

Envirobin 135

pokrywy
w różnych kolorach

83,2cm Ø52,2cm

Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 135 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór
kolorów pokryw

Użytkowanie:
•
•
•
•

uchylna pokrywa
łatwe w utrzymaniu czystości
możliwość zamontowania zamka
opcja pojemnika wewnętrznego
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Kosze do segregacji do wewnątrz

Kosze do segregacji do wewnątrz

Envirobin
wąska obudowa
sprawdza się,
gdy jest mało miejsca

Mini
55L
Midi
82L

30 cm

Envirobin Mini 55L

66 x 30,2 x 52,3 (cm)

Envirobin Midi 82L

86,6 x 30,2 x 54,1 (cm)

Przeznaczenie • odpady segregowane

Użytkowanie:

Wymiary: wys./szer./głęb.

Wymiary: wys./szer./głęb.

Pojemność

• 55 i 82 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• biała lub czarna obudowa,
kolorowe pokrywy

•
•
•
•

ergonomiczne kształty
możliwość konfigurowania zestawów
możliwość zamontowania zamka
duża gama kolorów pokryw

różne kolory

Envirostack

Maxi
140L

modułowe pojemniki
- także do układania jeden na drugim
różne kolory
pokryw
podstawa
wykonana z plastiku
w 100% z recyklingu

uchwyt na worek
- łatwe opróżnianie

Envirobin Maxi 140L
122 x 55 x 61,5 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 140 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• biała lub czarna obudowa,
kolorowe pokrywy

Użytkowanie:
•
•
•
•
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obejma na worek
możliwość kotwienia do podłoża
możliwość zamontowania zamka
wysoka jakość wykonania

32L

52L

Envirostack 32L
Przeznaczenie

43 x 40 x 33,3 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

• odpady segregowane

Pojemność

• 32 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• możliwość tworzenia kombinacji
z kolorów: zielony, czerwony,
niebieski, czarny, szary

Envirostack 52L

61 x 40 x 33,3 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

Użytkowanie:
• kolorowe pokrywy odpowiadające
rodzajowi zbieranych odpadów
• duży wlot
• możliwość tworzenia zestawów
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kosz na odpady
w kształcie kredki

Kredka

110cm Ø46cm
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady segregowane

Pojemność

• 70 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór kolorów

Użytkowanie:
• do wewnątrz i na zewnątrz budynków
• kolory i naklejki odpowiadające
właściwej segregacji
• inne opcje kolorystyczne

62L

Smile

71cm Ø42,5cm
Wysokość/średnica

52L

kolorowe pokrywy
z otworami w kształcie
uśmiechu

60,8cm Ø42,5cm
Wysokość/średnica

41L
50,7cm Ø42,5cm
Wysokość/średnica

Smile
Przeznaczenie • odpady segregowane
Pojemność

• 41, 52, 62 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• szary korpus,
kolorowe pokrywy

Pingwin, Żabka, Delfin
Otwór wrzutowy
na wysokości 75,7 cm

Kosze dla dzieci

Kosze dla dzieci

Kredka

!

tylko do wewnątrz

81cm Ø44cm (Pingwin, Delfin)
85cm Ø44cm (Żabka)

Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady różne

Pojemność

• 55 litrów (Pingwin, Delfin),
• 68 litrów (Żabka)

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• czarny (Pingwin), szary (Delfin), zielony (Żabka)

• można użytkować wewnątrz i na zewnątrz
• możliwość dopasowania do zbiórki
wielu rodzajów odpadów poprzez
dużą gamę kolorystyczną oraz naklejki
• idealny do przedszkoli, świetlic, na baseny

81cm Ø44cm

Buźka

Wysokość/średnica

Przeznaczenie • odpady segregowane
Pojemność

• 84 litry

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• szary korpus
kolorowe pokrywy

Grzybek

Podstawa:

79,7 x 52,2 x 37,6 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

Przeznaczenie • odpady różne
Pojemność

• 60-70 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• duży wybór wzorów

Hippo

24

110cm Ø70cm
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• odpady różne

Pojemność

• 70 litrów

Materiał

• tworzywo MDPE

Kolor

• zielony, czerwony,
niebieski

Hippo
niezwykły pojemnik
w kształcie hipopotama
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Auto-Bag mobilny kosz na śmieci

Auto-Bag mobilny kosz na śmieci

Auto-Bag

Auto-Bag

mobilny kosz na odpady

to także powierzchnia
reklamowa

Duża powierzchnia nadruku
pozwala na umieszczenie
czytelnego, przyciągającego
wzrok przekazu.
Torebka jest doskonałym
nośnikiem reklamy. Jednocześnie
to ciekawy i funkcjonalny gadżet
wpisujący się w obecne eko-trendy.
Świetnie sprawdza się w akcjach
marketingowych, a także jako
upominek dla klientów.

Torebka Auto-Bag
to estetyczny kosz
na śmieci, który można
zabrać wszędzie.
Ma pojemną papierową torbę, nadającą się
do gromadzenia nawet wilgotnych i tłustych
odpadków. Kartonowy ring z haczykiem
pozwala zawiesić kosz w dogodnym miejscu,
a pasek klejący daje możliwość przyklejenia.

kosz na śmieci
idealny dla
podróżujących

Torebka Auto-Bag to doskonałe
narzędzie do promocji pro-ekologicznych
zachowań, może być nośnikiem istotnych
informacji (np. o zasadach segregacji
odpadów w danej miejscowości)
dla firm, urzędów, gmin i instytucji.
miejsce na reklamę

Auto-Bag jest idealnym rozwiązaniem
dla podróżujących, świetnie sprawdza się
w samochodzie, autokarze, pociągu,
na wycieczce, na plaży.

ring z haczykiem

to ok. 275cm2
Pojemność:

torba na śmieci
(wytrzyma nawet
wilgotne i tłuste odpadki)

3 litry
44,7 x 20,2 (cm)
Wymiary: wys./szer.

to ok. 300cm2

Wybrane
realizacje:
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proekologiczny zestaw

pojemnik na zużyte baterie

BatRecycle

uczy
właściwego
postępowania
z odpadami

22,8cm Ø 12,8cm
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• zbiórka zużytych baterii

Materiał

• ABS, PP

Kolor

• zielona pokrywa

Gadżety ekologiczne

BatRecycle pojemnik na zużyte baterie

Eko Box

BatRecycle

Użytkowanie:
• możliwość testowania baterii: AA, AAA, C, D,
• poziom zużycia baterii
jest pokazywany na skali LED

Z E S TA W Z A W I E R A :

Certyfikaty: CE, RoHS. Jakość: ISO 9001

BatRecycle
pojemnik
na zużyte baterie

+

Zgniatarka
zgniata
butelki PET

+

AutoBag
mobilny
kosz na śmieci

EKOBOX to idealny
zestaw na nagrody
w konkursach
ekologicznych

tester

stanu baterii

Popielniczka na plażę
prosty sposób na walkę z niedopałkami papierosów

Miejsce na
dowolną grafikę

Działanie testera
Poziom zużycia baterii pokazywany jest na skali LED:
• kolor czerwony ZUŻYTA
• kolor żółty CZĘŚCIOWO ZUŻYTA
• kolor zielony DOBRA

www.batrecycle.pl
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Instrukcja użycia
na kartoniku
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dopasowany do worków 120L

Średnica wlotu:

37 cm

Stojak na worek 120L

Waga:
2,7 kg

Przeznaczenie

• odpady komunalne i segregowane

Pojemność

• 120 litrów

Materiał

• tworzywo PP

Kolor

• korpus: szary, czarny
• pokrywy: zielona, niebieska, żółta,
brązowa, szara

usztywnia
foliowy worek

sprawdza się
na działce, na budowie,
w czasie remontu...

Użytkowanie:

Wysokość:

90 cm

• odblokować obręcz
• zawiązać napełniony worek
• podnieść stojak do góry i odstawić

Pack-Bag stabilizator worka

Stojak na worek

Stojak na worek

Pack-Bag
Średnica dna:

stabilizator worka

50 cm

Konstrukcja

Pack-Bag

Zalety

• stabilny, ażurowy korpus
• dociskowa obejma utrzymująca worek
• brak dna

• ażurowy korpus chroni worek przed zwierzętami i wiatrem
• obręcz dociskowa utrzymuje worek we właściwym położeniu
• pokrywa chroni stojak od góry
(dostępne różne kolory - do segregacji odpadów)
• lekki, wygodny i prosty w użytkowaniu

łatwy
w obsłudze

lekki

Zobacz jak to działa na:
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www.stojaknaworek.pl

Przeznaczenie

• zbiórka odpadów
różnego rodzaju

Materiał

• tworzywo PP

Kolor

• czarny, zielony,
niebieski, czerwony

Dostępne różne kolory
Użytkowanie:
• stabilizuje worek foliowy przez co
sprawia, że jest on zawsze otwarty
• umożliwia łatwe napełnianie
worków na śmieci
• możliwość umieszczenia logo firmy

20L 65 x 45 cm
60L 95 x 65 cm
120L 119 x 79 cm
Pack-Bag
jest przeznaczony
do użytku wszędzie,
gdzie wykorzystywane
są worki na śmieci:
podczas sprzątania,
na budowie,
na działce, na biwaku,
na campingu,
w kuchni, w biurze,
do segregacji odpadów.
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pojemnik, który zgniata puszki

Urządzenie doskonale sprawdza się na otwartej
przestrzeni oraz wewnątrz budynków podczas imprez,
eventów lub zawodów sportowych.
Zainstalowany na stałe idealnie spełni swoje zadanie
w pobliżu klubów fitness, aquaparków, plaż, miejsc
rekreacyjnych. Posiada powierzchnię reklamową
do wykorzystania na promocję działań ekologicznych
lub na standardową reklamę np. producenta napojów.

Zgniatacz puszek
zmniejsza
objętość
opakowań

o 80%

138cm Ø 61cm
Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• zbiórka oraz zgniatanie puszek po napojach

Pojemność

• do 2000 zgniecionych puszek

Materiał

• metal, plastik

Waga

• 65 kg

Użytkowanie:
•
•
•
•
•

łatwe zgniatanie puszek (max. 500ml)
wyposażony w mechanizm łańcuchowy
posiada zamek
może być używany mobilnie lub stacjonarnie (kotwiony do podłoża)
posiada powierzchnię reklamową (wymienną wg potrzeb)

Pojemnik
bateria
pojemnik w kształcie baterii

Omega

Pojemnik - bateria

estetyczna
zgniatarka butelek

100,6cm Ø22cm (podstawa - Ø23cm)

Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• zbiórka zużytych baterii

Pojemność

• 20 kg baterii

Materiał

• stalowy, malowany

Wysokość/średnica

Przeznaczenie

• zgniatanie opakowań

Pojemność

• opakowania 0,3 – 2,5 litra

Materiał

• plastik

Kolor

• zielony, niebieski, różowy,
biały, czarny

Użytkowanie:

Kolor

• czarny

Użytkowanie:
• zamykany na klucz - opcja
• okienko z pleksi umożliwiające
obserwację gromadzonych baterii
• łatwe opróżnianie pojemnika

26cm Ø 12,8 (cm)

Omega

Ciekawa
powierzchnia
reklamowa

Pojemniki na baterie · Zgniatacz puszek

Zgniatarki

Zgniatacz puszek

Pojemnik
- tuba
przezroczyty pojemnik

• prosta w obsłudze
• lekka, przenośna

na zużyte baterie

Ekopress

Ø23cm
5L 44,4cm
Wysokość/średnica

zgniatarka mocowana
do ściany/szafki

Ekopress
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Wymiary: wys./szer./głęb.

• zgniatanie opakowań

Pojemność

• opakowania 0,3 – 2,5 litra

Materiał

• stal/plastik

Kolor

• stalowy, czarny

83cm Ø31cm
Wysokość/średnica

Pojemnik - tuba

49 x 16,5 x 11 (cm)

Przeznaczenie

Ø23cm 20L
10L 74,4cm
Wysokość/średnica

Użytkowanie:
• montaż do ściany
• dźwignia z przekładniami

Przeznaczenie • zbiórka zużytych baterii

Użytkowanie:

Pojemność

• 5, 10, 20 litrów

Materiał

• przeźroczysta tuba
wykonana z poliwęglanu

Kolor

• czerwony - standard
• czarny, różowy - opcja

• owalny otwór wrzutowy
• otwór o średnicy ok. 8cm
• okienko z pleksi umożliwiajace
kontrole poziomu napełnienia
• opróżnianie przez otwarcie
pokrywy i wysypanie
(pokrywa jest na zawiasie)
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Pojemniki MGB na odpady

Pojemniki MGB
pojemniki 2 i 4-kołowe
na odpady zmieszane i segregowane
•
•
•
•

wyposażone w zestawy jezdne
łatwe przemieszczanie
szybkie czyszczenie
opróżniane przez typowe śmieciarki

Serwis
Na wszystkie oferowane produkty udzielamy gwarancji
oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Istnieje możliwość zakupu części zamiennych do produktów
oferowanych w naszym katalogu, takich jak np: kółka, ośki,
pokrywy, elementy montażowe itp. Aby uzyskać szczegółowe
informacje prosimy o kontakt z naszym biurem.

Certyfikaty: PN-EN 840, CE, Atest PZH

Transport
Dowóz pojemników do Klientów +
Terminowość dostaw +
Odpowiednie zabezpieczenie towaru w transporcie +
Pomoc przy rozładunku +

92 x 47 x 55 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

MGB 120

105 x 57 x 73 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

109 x 52 x 85 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

MGB 240

MGB 360

Przeznaczenie • odpady komunalne

Przeznaczenie • odpady komunalne

Przeznaczenie • odpady komunalne

Pojemność

• 120 litrów

Pojemność

• 240 litrów

Pojemność

• 360 litrów

Materiał

• tworzywo PE-HD

Materiał

• tworzywo PE-HD

Materiał

• tworzywo PE-HD

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty

Masz pomysł?
Chcesz zrealizować projekt edukacyjny?
Sprawdź, co możemy Ci zaproponować.
Zapraszamy do kontaktu!
120 x 137 x 77 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

MGB 660
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130 x 137 x 77 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

MGB 770

139 x 137 x 105 (cm)
Wymiary: wys./szer./głęb.

MGB 1100

145 x 137 x 105 (cm)

Wymiary: wys./szer./głęb.

telefon: 22 417 05 77
biuro@kazarpolska.pl

FL / RL

Przeznaczenie • odpady komunalne

Przeznaczenie • odpady komunalne

Przeznaczenie • odpady komunalne

Pojemność

• 660 litrów

Pojemność

• 770 litrów

Pojemność

• 1100 litrów

Materiał

• tworzywo PE-HD

Materiał

• tworzywo PE-HD

Materiał

• tworzywo PE-HD

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty

Kolor

• grafitowy, zielony,
niebieski, żółty
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