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IgloLeader
POJEMNIKI
DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

Zastosowanie
pojemników

          jest  cz ci  mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta rmy Titan Eko
wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej dystrybucji m.in.
oleju nap dowego, biopaliw,  AdBlue®, a tak e magazynowania substancji chemicznych, wody
deszczowej, spo ywczej czy artyku ów ywno ciowych. Wieloletnia obecno rmy Titan Eko
na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów kszta tuj cych si w ró nych
sektorach gospodarki, wp ywaj  na wysok  jako , nowoczesny design produktów oraz ci e
poszerzanie oferty.

Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowania technologii formowania obrotowego.
Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w Polsce oraz oddzia y w wielu krajach Europy. W
celu uzyskania szczegó owych informacji o pe nej ofercie produktowej, zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.orome.pl lub skontaktowania si z biurem
OROME.

papier

tworzywa
sztuczne

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, maj ce podstaw w kszta cie
okr gu, zosta y wprowadzone do sprzeda y przez Titan Eko, jako produkt bardzo
ekonomiczny i atwy w u ytkowaniu.

Pojemniki IgloLeader o pojemno ci 1,5 m3 posiadaj mechanizm opró niania d wigowego
HDS, który umo liwia sprawn zbiórk odpadów. Dzi ki sztywnej konstrukcji, nowoczesnej
technologii stosowanej do ich wytwarzania oraz najw szej jako ci polietylenu, pojemniki
odporne na uderzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Pojemniki IgloLeader mo na stosowa do zbiórki wielu ró nych odpadów nadaj cych si
do ponownego przetworzenia.

IgloLeader s stabilizowane UV,  co oznacza, e pojemniki nie zmieniaj  barw pod wp ywem
promieni onecznych. Unikalne wzornictwo oraz ró norodna kolorystyka sprawiaj ,
e s  one ch tnie eksponowane na terenie osiedli mieszkaniowych i w miejscach ruchu pieszych.

Istnieje równie mo liw umieszczania specjalnej, wtapianej w pojemnik, gr ki, która
umo liwia dodatkowe znakowanie produktów np. herbem miasta lub naz rmy.

Produkty IgloLeader, dzi ki swoim kszta tom, atwe do ustawienia nawet na bardzo
ograniczonej powierzchni. Du a pojemno  i ma e gabaryty sprawiaj , e mo na je umie ci w
miejscach, w których nie zmie ci yby si  tradycyjne pojemniki.

Pojemniki posiadaj atest higieniczny P stwowego Zak adu Higieny i pozytywn
opini  Stowarzyszenia In ynierów i Techników P arnictwa.
Wszystkie produkty Titan Eko posiadaj  pi cioletni  gwanancj *.

*gwarancja dotyczy produktu u ywanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

szk o kolorowe
Wymiary pojemników IgloLeader:

Pojemno  (m3) Wysok  (m) rednica (m)

1,50 1,45 1,50

Wymiary produktów mog  si  ró nic w zakresie -/+1%

szk o bia e

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
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