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Descoperiți mai multe despre avantajele 
produsului în videoclipul nostru explicativ.

DESIGN NOU –  

DIMENSIUNEA CONTEAZĂ



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

EUROPLAST Urban Bin este un container îmbunătățit de presortare cu o capacitate de peste 50 L. Această genera-
ție nouă de produse convinge prin procesul său de golire simplă, rapidă și, de asemenea, prin montarea simplificată 
și, îndeosebi, cu economie de timp. Elementele individuale din plastic ale suportului sunt conectate cu îmbinările prin 
înclichetare, care pot fi introduse unul în celălalt fără efort (sistemul Click). Închizătoarea One Snap facilitează o de-
blocare simplă a containerului. 

CONTAINER DE COLECTARE  
A MATERIALELOR RECICLABILE50 L

CAPAC OPTIMIZAT
Deschiderea mărită de aruncare pentru umplerea ușoară 
a containerului, chiar și din lateral. Consolidare împotriva 
influențelor meteo nefavorabile, precum zăpada și ploa-
ia. Plăcuțe metalice pentru stingerea țigărilor.

Prin intermediul 
clemei metalice 
de la stâlpi

Prin intermediul 
colierelor de 
cablu din metal la 
diametre mai mari

Prin intermediul 
elementului 
suplimentar de 
pe pereți

DIVERSE POSIBILITĂȚI DE MONTARE



Corpul poate fi scos extrem de ușor din suport și, apoi, poate fi blocat din nou extrem de ușor prin introducerea și 
apăsarea fără cheie și numai cu o mână. Acest fapt economisește timp și efort la fiecare golire. În afară de aceasta, 
containerul poate fi montat în diverse moduri: prin intermediul clemei din metal de la stâlpi, prin intermediul colierelor 
de cablu din metal de la stâlpi cu diametre mai mari sau prin intermediul elementelor suportului pe perete.

ÎNCHIZĂTOARE ONE 
SNAP
Sunt posibile deblocarea 
simplă și rapidă a închizătorii și 
reblocarea fără cheie.

ÎMBINĂRI PRIN 
ÎNCLICHETARE 
Montarea rapidă pe baza 
îmbinărilor prin înclichetare.

Economie 
considerabilă de 

timp la golire!

www.europlast.at



Accesorii

Date tehnice

- Sunt posibile deschiderea capacului 
și scoaterea coșului

- Plăcuțe metalice pentru stingerea 
țigărilor

- Diverse posibilități de fixare

Volum nominal 50 L

Datorită construcției 
containerului este posibil un 
volum de până la 60 L. 

www.europlast.at

Rezistent la îngheț, 
căldură și numeroase 
substanțe chimice

Plăcuțe metalice 
pentru stingerea 
țigărilor

Piese metalice 
rezistente la 
coroziune

Golire practică 
datorită 
închizătorii  
One Snap

Rezistent la intemperii 
și raze UV

Container din polietilenă cu densitate mare (HDPE), 
rezistent la impact și putrezire

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor

Recipient de colectare a materialelor reciclabile EUROPLAST din polietilenă de mare 
densitate (HDPE) pentru sortarea preliminară a tuturor tipurilor de deșeuri. O completare 
optimă a sistemelor de colectare din școli și instituții publice. Noul container de 50 L poate 
fi montat și, de asemenea, golit de două ori mai rapid decât modelul predecesor. Datorită 
designului îmbunătățit, containerul poate include un volum de până la 60 L. Cu plăcuțe 
metalice integrate pentru stingerea țigărilor.

CONTAINER DE SORTARE

Culori

Corp și capac

Alte culori la cerere
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Greutate proprie 5,5 kg +/- 5%

Greutate totală  
maximă admisă 20 kg +/- 5%

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

EN-840

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323
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