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Accesorii
Accessories

Date tehnice
Techn. Data

Mâner metalic 
Metal bracket

Capacitate nominală 
Nominal volume 10 l

Greutate proprie 
Own weight 0,75 kg +/- 5%

Greutatea max. de încărcare 
Max. fill weight 4,0 kg +/- 5%

Greutate totală max.  
Max. total weight 4,75 kg +/- 5%

Rezistent la îngheț, căldură și 
numeroase substanțe chimice
Resistant to heat, frost  
and many chemicals

Rezistent la intemperii 
și raze UV
Weather proof,  (UV) 
sun proof

Piese metalice rezistente 
la coroziune
Non-corrosive metal

Stabil ca formă  
datorită designului 
optimizat FEM
Solid, sturdy shape by 
FEM optimized design

Recipient din polietilenă 
cu densitate mare (HDPE), 
rezistent la impact și 
putrezire
Bin made of HDPE, resists 
warping, impact and decay
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RECIPIENT DE SORTARE
COLLECTION BIN

Recipient de colectare a materialelor reciclabile din HDPE pentru sortarea prealabilă a  
diverselor deșeuri (de exemplu, deșeuri bio). O completare optimă a sistemelor de colectare 
din școli și instituții publice. Recipient cu mâner metalic.

EUROPLAST waste container  made of HDPE for the presorting of various waste  
materials (e. g. organic waste). The optimum addition to collection systems in schools and 
public institutions. Container with metal bracket.

Sustenabilitate prin 
protejarea resurselor
Sustainability through 
resource conservation

10 L

Europlast are dreptul de a efectua în orice moment 
îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, 
fără notificare prealabilă.

Europlast reserves the right to carry out improvements and 
alteriations of a technical and economic nature at any time 
and without prior notice.

EN-840

Culori 
Colours

Corp și capac

Alte culori la cerere

Body & lid

Other colours on demand

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323
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