PLUTONE HULLADÉKTÁROLÓ
Betonból készült, horganyzott rovátkolt acél erősítéssel(az ISO 9001:2000
tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint); a keverék cementből,
szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító
adalékanyagokból áll, hogy csökkentse a víz/cement arányt. Formázás: magas
frekvencián rezgéssel történik. A négyszögletes felületek szemcsések, míg sarkak
és a boltozatos tető sima. A végkikészítés a különösen magas követelményeket
támasztó szabvány szerint történik. Az új, nagy hulladéktároló egy kissé
lekerekített csonka piramis alakú, melynek talapzata téglalap alakú, teteje pedig
boltíves. A tároló az ajtó nyitásával üríthető ( kulccsal ) valamint a zsák ajtóra
rögzített keretéből való kicsúsztatásával. Ez az eljárás gyors és könnyű, és nem
szükséges a zsákot felemelni. A csukló pántok, és fém betétek mind horganyzottak.
Az ajtók 15/10 fémlemezből készülnek, melyek poliészter gyanta porfestéssel
kerülnek bevonásra, vagy pedig rozsdamentes acélból.
Kód: 9APO10
Ø Átmérő
Szélesség
Űrtartalom
Szín

50 cm
130 lit

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

76 cm
104 cm
225 Kg
CLS , Fém

PLUTONE LITTER BIN
Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89
standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded
marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the
water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. The lateral
surfaces are in exposed aggregate while the edges and the domed top are smooth,
all finished to an extremely high standard. New, large litter bin with a slightly
rounded truncated pyramid shape. It features a rectangular base and a domed top.
The bin is emptied by opening the door (with the skeleton key) and sliding the bag
off the frame attached to the door itself: this procedure is quick and easy and does
not require the bag to be lifted up. The hinges and metal inserts are all galvanized.
The doors are in 15/10 sheet metal painted with a polyester resin powder coating,
or in stainless steel.
Code: 9APO10

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 50
lt 130

Length
Height
Weight
Material

cm 76
cm 104
Kg 225
CLS , Metallo

