Alaska
Δυνατός και οικονομικά
αποδοτικός
1. Αποτελεσματικός
•
•

Το σύστημα των κάδων ALASKA
Αυτοί οι καινούργιας κατασκευής κάδοι
ανακύκλωσης είναι καθ’ όλα ποιοτικά προϊόντα
με μεγάλο εύρος επιλογών που προσφέρουν
μέγιστη
προσαρμοστικότητα.
Ο
εύκολος
χειρισμός, o αποτελεσματικός σχεδιασμός ήταν
οι στόχοι μας όταν συλλάβαμε την ιδέα αυτού
του προϊόντος. Ο σχεδιασμός τους διευκολύνει
την τοποθέτηση των διάφορων κάδων σε μία
σειρά.

Εκκένωση από έναν άνθρωπο
Βέλτιστο επίπεδο πλήρωσης των
κάδων
• Ανακυκλώσιμα υλικά
• Σύστημα ανύψωσης: απλό άγκιστρο,
διπλό άγκιστρο, και σύστημα
Kinshofer
• Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες
Τεχνικά στοιχεία
και για το προσωπικό διαχείρισης
απορριμμάτων
Άνοιγμα για γυαλί*
∅ 160 mm
Άνοιγμα για χαρτί*
326 x 144 mm
2. Αρθρωτή δομή Συστήματος
Άνοιγμα για συσκευασίες *
280 x 250 mm
Τυπικά χρώματα*
Άσπρο,
γκρι,
μπλε,
• Βέλτιστο ύψος εισαγωγής των
πράσινο, κίτρινο, κόκκινο
απορριμμάτων για την καλύτερη
πλήρωση των κάδων
Ηχητική μόνωση
Επιλογή
για
κάδο
• Το άνοιγμα εισαγωγής δίνε την
συλλογής γυαλιού
δυνατότητα σχεδιασμού κατ’
Αναγνώριση
Αυτοκόλλητο ή ταμπέλα
απαίτηση του πελάτη
στο καλούπι
• Δυνατότητα ηχητικής μόνωσης για
* επιλογές εφόσον ζητηθούν
την συλλογή γυάλινων μπουκαλιών
• Ειδικός σχεδιασμός οποίος δεν
επιτρέπει την επικόλληση αφισών
στον κάδο
• Δυνατότητα τοποθέτησης του ενός
κάδου πάνω στον άλλο για να
Μεντεσές
Προσάρτημα
μειώνεται το μεταφορικό κόστος
γερανού
• Ταιριάζει σε οποιοδήποτε εξωτερικό
Μονό
Και στις δύο πλευρές
περιβάλλον
άγκιστρο
Μονή παγίδα
3. Μεγάλη διάρκεια ζωής
Διπλό
Στο κέντρο
• Δυνατός σχεδιασμός εξαιτίας της
άγκιστρο
περιστρεφόμενης τεχνικής με μικρό
Διπλή
κόστος
παγίδα
• Κυρίως σώμα με νεύρα για μέγιστη
Kinshofer
Στη μία πλευρά
σταθερότητα
Διπλή
• Έξυπνη κατασκευή: ελαφρύς αλλά
παγίδα
μεγάλης αντοχής
• Αξιόπιστη λειτουργία λόγω της
δοκιμασμένης και ελεγμένης
τεχνολογίας
• Χαμηλό κόστος συντήρησης
• μεγάλη διάρκεια ζωής από το
πολυαιθυλένιο που έχει αντοχή UV

Προσάρτημα γερανού για το υπάρχον
σύστημα
Εισαγωγή αρθρωτών ανοιγμάτων
Σαν επιλογή με ελαστικούς συνδέσμους
προστασίας ή βούρτσα
Ελαφρύ και αυλακωτό σώμα
Σχεδιασμός για ακριβή τοποθέτηση των
διαφορετικών container σε μία σειρά
Μηχανισμός ανοίγματος με κεντρικούς
οδηγούς. Σαν επιλογή, ο κάτω πάτος
μπορεί να παρέχεται και με κλείδωμα.

ALASKA 1.5
Χρήσιμος όγκος/ συνολικός
Ύψος
Εισαγωγή ύψους
Πλάτος
Βάθος
Βάρος
Εισαγωγή ανοιγμάτων

1.5/1.7 m3
1.950 mm
1.600 mm
1.350 mm
1.200 mm
125 kg
Και στις 4 πλευρές

Βασικό σώμα σε ανθρακύ
χωρίς ειδικές εισαγωγές
ανοίγματος

Σώμα με εισαγωγές
ανοίγματος για χαρτί

ALASKA 2.5
Χρήσιμος όγκος/ συνολικά
Ύψος
Ύψος ανοίγματος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος
Εισαγωγή ανοιγμάτων

2.5/ 2.9 m3
1.965 mm
1.600 mm
2.040 mm
1.200 mm
160 kg
Στις δύο πλευρές

Διπλός σχεδιασμός με
ανοίγματα χαρτιού
Υπηρεσίες Καθαριότητας-Διαχείριση Απορριμμάτων-Ανακύκλωση
Αγ. Ιωάννης Νηστικός, Θέση Φάκα, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
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Διπλός σχεδιασμός με
ανοίγματα μπουκαλιού

