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Pojemniki na substancje sypkie
Bezpieczny i funkcjonalny
sposób przechowywania
Specyfikacja
Pojemność: 50–300 kilogramów
Zalety
· Wszechstronność
Idealne rozwiązanie do
przechowywania piasku, soli
i sorbentu na stacjach paliw,
przystankach komunikacji
publicznej, obszarach ruchu
pieszych itd.
· Trwałość
Wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne, niekorzystne warunki
atmosferyczne i promieniowanie
UV
· Funkcjonalność
Łatwy transport i magazynowanie.
Pojemniki można układać w
stosach, a ponadto są dostępne
w wersji, w której dno jest
przystosowane do transportu za
pomocą wózka widłowego*
· Konstrukcja
Wyjątkowa konstrukcja
i innowacyjny wygląd sprawiają, że
pojemniki można umieścić w prawie
każdym obszarze ruchu pieszych
· Gwarancja
Wszystkie pojemniki do
przechowywania są objęte
pięcioletnią gwarancją**

kingspan.pl
zbiornikimaro.pl

40 lat
doświadczenia
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Użyty do produkcji wysokiej jakości polietylen i
nowoczesna konstrukcja sprawiają, że pojemniki
są lekkie, nie korodują i nie zawierają żadnych
elementów metalowych. Wszystkie pojemniki
na substancje sypkie posiadają atest Polskiego
Zakładu Higieny.

Przystanki
komunikacji publicznej

Stacje paliw
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Pojemniki na substancje sypkie
Pojemniki na substancje sypkie firmy Kingspan
to idealne i sprawdzone rozwiązanie dla wielu
sektorów. Wyroby są dostępne standardowo
w kolorze żółtym oraz opcjonalnie w
kolorach: zielonym, czerwonym i niebieskim
pojemnościach od 50 do 300 kilogramów.

Zbiornik
Gwarancja**

Podstawowe cechy:

› Wytrzymała, sztywna
konstrukcja
› Pokrywa pojemnika
chroni zawartość
przed deszczem
› Standardowo kolor żółty
› Płaska podstawa ułatwia
opróżnianie
› Brak elementów
metalowych
› Niewielkie otwory w
podstawie do
odprowadzania wody

Obszary
ruchu pieszych

Dodatkowe
rozwiązania:

› Inne wersje kolorystyczne
dostępne na życzenie:
czerwona, zielona i 		
niebieska
› Zamek w pokrywie*
› Żebrowana podstawa
ułatwia podnoszenie
wózkiem widłowym
› Zamknięta podstawa do
przechowywania sorbentu

Specyfikacja techniczna

Kod

SGB00300***

Kod

SGB00150***

Kod

SGB00100***

Kod

SGB00050***

Pojemność

300 kg

Pojemność

150 kg

Pojemność

100 kg

Pojemność

50 kg

Długość

1090 mm

Długość

850 mm

Długość

720 mm

Długość

590 mm

Szerokość

950 mm

Szerokość

750 mm

Szerokość

690 mm

Szerokość

570 mm

Wysokość

1010 mm

Wysokość

810 mm

Wysokość

600 mm

Wysokość

500 mm

Specjalnie wyprofilowany kształt
klapy pojemnika powoduje
zamierzony i łatwy spływ wody
deszczowej

Brak elementów metalowych

Wytrzymała
i sztywna konstrukcja

Możliwość zamontowania
zamka w pokrywie*
Wymiary, waga i kolorystyka podane w tej broszurze są orientacyjne.
Produkty mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziesz na:
zbiornikimaro.pl lub pod numerem 537 009 001
* Opcja dostępna w przypadku pojemników o pojemności 150 i 300 kilogramów.
** Gwarancja obejmuje produkt używany zgodnie z zaleceniami producenta.
*** Pozostała część kodu produktu zależy od wyposażenia.
Pojemniki do przechowywania sorbentu mają inne kody produktu. Dodatkowe informacje można uzyskać od zespołu obsługi klienta.
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Płaska podstawa ułatwia
opróżnianie. Możliwość wykonania
z żebrowaną podstawą ułatwiającą
transport wózkiem widłowym

