
POJEMNIKI
NA PIASEK I SÓL

Trw e, estetyczne i niezawodne.

najwy szej jako ci wyroby
dla ochrony rodowiska



Zalety pojemników na piasek i sól: Pojemniki na piasek i sól

Estetyka - oryginalna konstrukcja, nowoczesne
wzornictwo; pojemniki   mo na umie ci prawie
w k dym miejscu ruchu pieszych.

Pojemniki przeznaczone do sk adowania piasku i soli
w miejscach ruchu pieszych na terenie przystanków komunikacji miejskiej,
stacjach kolejowych, na parkingach, itp.

Trw - mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej
jako ci polietylen i nowoczesna technologia sprawiaj ,
e pojemniki wyj tkowo odporne na uszkodzenia

mechaniczne i na zmienne warunki atmosferyczne

(nie zmieniaj barwy pod wp ywem promieni onecz-

nych - stabilizowane UV). S lekkie, nie koroduj , nie

zawieraj adnych elementów metalowych. Mo na

w nich  przechowyw równie inne rodki ce

do posypywania chodników i ulic np. sorbent.
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Kolorystyka - pojemniki dost pne standardowo
w kolorze tym, zielonym i niebieskim.

Ekonomiczno - atwy transport i magazynowanie,

pojemniki  przystosowane do transportu na wóz-

kach wid owych. Po zako czeniu okresu zimowego

SGB00050* 50 0,59 0,54 0,50

SGB00100* 100 0,72 0,66 0,59

SGB00150* 150 0,86 0,74 0,81

SGB00300* 300 1,09 0,97 1,03

Wymiary produktów mog si ró ni  w zakresie +/- 1%.
* K cówka kodu jest uzale niona od koloru produktu (BU - niebieski, GN - zielony, RE - czerwony, YE - ty).

i ich opró nieniu, pojemniki  mo na ustawi do
nast pnego sezonu w stosach zajmuj cych niewielk
powierzchni .

Niezawodno - sprawdzona
konstrukcja, brak cz ci metalowych.

Profilowana klapa - specjalnie
wyprofilowany kszta t klapy
pojemnika powoduje zamierzony
i atwy sp yw wody deszczowej.

Bezpiecze stwo i higiena - pojemniki na piasek
i sól posiadaj atest higieniczny P stwowego
Zak adu Higieny.

Doradztwo techniczne - nasz zespó ds. sprzeda y
udziela szybko i fachowo  odpowiedzi na wszystkie
zapytania klientów.

Gwarancja* - wszystkie pojemniki na piasek i sól
posiadaj pi cioletni gwarancj .

Trw - gwarancja
mocnej i sztywnej
konstrukcji.

* Gwarancja dotyczy wyrobu ywanego w sposób zgodny
z zaleceniami producenta.
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