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Nasza szybkość i elastyczność nie ma 
sobie równych w branży. Idealnie zgra-

ny zespół, krótkie drogi i czasy reakcji 
oraz najwyższa precyzja projektowania 

i wykonania. W ten sposób EUROPLAST 
tworzy decydującą wartość dodaną dla 

swoich klientów.

Pionier projektowania nowych, zaso-
booszczędnych metod produkcyjnych 

zasłynął na międzynarodowym rynku 
wybitnymi kompetencjami techno-

logicznymi oraz innowacyjnymi pro-
duktami, jak pojemniki cienkościenne. 

Opatentowane technologie ułatwiają 
pracę użytkowników w branży zagosp-

odarowania odpadów oraz wydłuża-
ją cykl życia produktów. EUROPLAST 

tworzy solidne i lekkie konstrukcje, ot-
wierając nowe możliwości zastosowania 

w transporcie i składowaniu.

NAJSZYBSZA DROGA 
DO ROZWIĄZANIA

OD PONAD 20 LAT EUROPLAST  
NALEŻY DO NAJWIĘKSZYCH  
ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA  
TWORZYW SZTUCZNYCH  
W EUROPIE. 

NASZA SIEĆ 
SPRZEDAŻY W EUROPIE

EUROPLAST

JCO PLASTIC

NASI DYSTRYBUTORZY



PRACUJ NA 
LEKKO! 

Optymalizacja 
masy własnej 

pojemnika 
przy pełnej 

funkcjonalności 
przez cały okres 

eksploatacji.

W HARMONII 
Z NATURĄ!

Pionier 
projektowania 

nowych, 
zasobooszczędnych 

metod produkcji.

KAŻDY 
DZIEŃ SIĘ 

LICZY!

Krótkie drogi 
i szybka reakcja 

przynoszą 
olbrzymie 

korzyści dla 
klientów.

KNOW HOW!

Szerokie spektrum 
wiedzy fachowej 

i kompetencji 
w zakresie 

przetwórstwa 
materiałów, 

technologii produkcji 
i praktycznego 
zastosowania.

ZAUFANIE 
I DOŚWIAD-

CZENIE!

Przyroda jest 
naszym najważniej-
szym dobrem. Re-
alizujemy dostawy 
tak szybko, jak to 

konieczne. Liczy się 
każdy dzień. Pracu-
jemy w najprostszy 

możliwy sposób. 
Ponieważ part-

nerstwo wymaga 
zaufania i doświad-

czenia.

NASZE CERTYFIKATY

OFERTA NASZYCH USŁUG



POJEMNIK NA SUROWCE WTÓRNE ROLNICTWO PRZEMYSŁ REALIZACJA ZLECEŃ

Europlast reserves the right to carry out improvements and alteriations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.
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KONTENER 2-KOŁOWY - WERSJE SPECJALNE

POJEMNIKI DO SORTOWANIA KONTENER 4-KOŁOWY – 
WERSJE SPECJALNE

Clinical Waste

KONTENER 4-KOŁOWY W  
WERSJI DIAMOND

120 L/240 litrów120 L/240 litrów
Design BinBio Bin

240/360 litrów 
Clinical Waste

240 litrów/H
Niszczarka Dokumentów

240 litrów/H
Grabber

240 litrów
Öko Bin

240 litrów
Hercules Bin



Praktyczne zalety

>  Odporność na działanie temperatury i czynników 
atmosferycznych (od -25°C do +40°C).

>  Ochrona środowiska: oszczędność zasobów ze 
względu na zdatność do recyklingu. 

>  Możliwość oznakowania: wytłoczenie znaku logo 
i tekstu oraz numerów.

>  Możliwość produkowania pojemników w różnych 
kolorach w celu ułatwienia identyfikacji.

>  Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: pokrywy 
płaskie i okrągłe, „klapa w klapie”, klapy z otworami na 
makulaturę i butelki,  zamki, mechanizm otwierania z 
pedałem, oraz inne.

OPIS TECHNICZNY

Materiał

>  Surowiec HDPE  
(High Density Polyethylen).

>  Elastyczny i odporny na 
uderzenia materiał

Techniczne
zalety

>  Opatentowana listwa grze-
bieniowa chroniąca przed 
wyłamaniami grzebienia

>  Maks. ładowność dzięki  
wzmocnieniu z przodu

> Energooszczędna produkcja

>  Bezemisyjna produkcja

>  Trwałość i stabilność

Ekologiczne
zalety

WZMOCNIONA PODŁOGA ZAPEWNI-
AJĄCA MAKSYMALNĄ ŁADOWNOŚĆ

JEDYNA W SWOIM RODZAJU 
OPATENTOWANA LISTWA 

WZMACNIAJĄCA

WZMOCNIENIE ZWIĘKSZAJĄCE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE POPRAWIA

STABILNOŚĆ PODCZAS OPRÓŻNIANIA

AMORTYZOWANA LISTWA
UŁATWIAJĄCA WYTRZĄSANIE

POJEMNIK  
Z POKRYWĄ  

PŁASKĄ 1100 L 



EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
9772 Dellach im Drautal, AUSTRIA

T  +43 (0)4714 8228-0
F  +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

www.europlast.at


