POJEMNIKI
DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

Najpowszechniej stosowane w Europie,
uniwersalne pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

NAJWY SZEJ JAKO CI WYROBY
DLA OCHRONY RODOWISKA

Zalety pojemników do selektywnej
zbiór ki od pa dów ko mu nal nych fir my
Ti tan Eko:
Es te ty ka – dzi ki ory gi nal nej kon struk cji i no wo czesne mu wzor nic twu, po jem ni ki po sia da j es te tycz ny
wy gl d, po zwa la j cy na usta wie nie jed ne go lub wi cej po jem ni ków w miej scach eks po no wa nych, na te renie osie dli miesz ka nio wych, na par kin gach, w par kach i
w innych miejscach ruchu pieszych.

POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBI

IgloLeader
pojemno 1,5 m3

Trwa
– mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej
ja ko ci po li ety len i no wo cze sna tech no lo gia for mowa nia ob ro to we go sto so wa na do ich wy twa rzania
spra wia, e po jem ni ki
wy j t ko wo od por ne na
uszko dze nia me cha nicz ne i na zmienne wa run ki
at mos fe rycz ne. W prze ci wie stwie do po jem ni ków
me ta lo wych –
lek kie i nie ko ro du j . Po zwa la j na
a twe usu wa nie far by na try sko wej (graf fi ti) i kle ju. Nie
zmie nia j bar wy pod u go trwa ym wp y wem promieni onecznych, gdy
stabilizowane UV.

Uni wer sal no – wy j t ko wa od por no me cha nicz na i
che micz na po li ety le nu spra wia, e mo na je y wa
do zbiór ki wie lu ró nych od pa dów na da j cych si
do po now ne go przetworzenia.
Oszcz d no miej sca – po jem ni ki od po wied nie do
usta wie nia na wet na nie wiel kich po wierzch niach. Ze
wzgl du na nie wiel k sze ro ko – za le d wie 1,2 m nada j si ide al nie do usta wie nia na wet na chod ni kach.
Du a po jem no i ma e ga ba ry ty spra wia j , e mo na
je ustawia w miejscach zbyt ma ych dla ustawienia
po jemni ków tra dycyj nych.

MiniLeader
pojemno 1,5 m3

Ko lo ry sty ka – po jem ni ki do st p ne w ró nych ko lorach, za le nie od ro dza ju od pa dów na ja kie
przezna czo ne. Po jem ni ki mo g by rów nie ozdo bio ne
herbem miasta lub nazw firmy.
Bez pie cze stwo i hi gie na – po jem ni ki zmiejszaj
praw do po do bie stwo wy do sta nia si ka wa ków szk a
lub me ta lu, zwi kszaj c w ten spo sób bez pie cze stwo
yt kow ni ków. Po jem ni ki fir my Ti tan Eko po sia da
atest hi gie nicz ny Pa stwo we go Za k a du Hi gie ny i
po zy tyw n
opi ni
Sto wa rzy sze nia In y nie rów i
Techni ków Po arnictwa.

atwe opró nianie – pojemniki firmy Titan Eko opró nia si w prosty sposób za pomoc standardowego,
dwuhakowego mechanizmu d wigowego (HDS). Po
opr nieniu pojemnik mo na atwo ustawi z powrotem na tym samym miejscu.
Do radz two tech nicz ne – nasz zespó ds. sprzeda y
udzie la szyb ko i fa cho wo od powie dzi na wszyst kie
za py ta nia klientów.

Gwarancja* – Wszystkie pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów posiadaj pi cioletni gwarancj .

* Gwarancja dotyczy wyro bu

ywane go
w spo sób zgodny z instrukcj producen ta.

MiniBank
pojemno 1,5 m3

EuroLeader
pojemno 2,5 m3

SuperLeader
pojemno 3,5 m3

Mo liw

ÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, maj ce podstaw
w kszta cie ok gu, zosta y wprowadzone do sprzeda y przez firm Titan Eko, jako
produkt bardzo ekonomiczny i atwy w u ytkowaniu. Pojemniki IgloLeader o
pojemno ci 1,5 m3 posiadaj mechanizm opró niania 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 s odporne na uderzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. IgloLeader s stabilizowane UV, co oznacza, e pojemniki nie zmieniaj barw
pod wp ywem promieni s onecznych. 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 IgloLeader posiadaj 2 otwory wrzutowe i 2 grafiki.

naniesienia grafiki
na pojemnikach

Mo liw
umieszczenia kieszeni
na zu yte baterie w pojemniku
MiniLeader i EuroLeader

Pojemniki MiniLeader, EuroLeader i SuperLeader
Ich kszta t i funkcjonalno
wynikiem wielu lat do wiadcze i analizy rynku. Posiadaj dwudzieln klap zainstalowan od spodu pojemni ka chro ni c przed nie po da nym opró nia niem przez oso by trzecie.
Stabil ny kszta t pojemni ka utrud nia je go prze wrócenie.
Otwory wrzutowe do stosowa ne
do ró ne go ty pu i wiel ko ci od pa dów,
równie dla du ych butelek (do 5 litrów).
Pojemni ki Mi ni Leader posia daj 2 otwory i 2 opi sy (grafiki).
Pojemniki EuroLeader i SuperLeader 4 otwory i 4 opisy (grafiki).

Pojemniki MiniBank

Mo liw

stworzone dla w skich przestrzeni. Przylegaj do siebie i twor
zwart zabudow . Swoj konstrukcj i u o eniem u atwiaj utrzymanie
punktu zbiórki w czyst ci – ciasno przylegaj ce pojemniki nie
pozostawiaj pomi dzy sob przestrzeni, w której mog yby gromadzi si
zanieczyszczenia. Standardowo pojemniki MiniBank
posiadaj 4 otwory i 2 opisy (grafiki).

Pojemno
[ m3 ]

ugo
[m]

Szerok
[m]

1,5

1,5

1,5

1,45

MiniLeader

1,5

1,57

1,20

1,68

RMB01500***

MiniBank

1,5

1,20

1,20

1,82

REL02500***

EuroLeader

2,5

1,82

1,20

1,90

RSL03500***

SuperLeader

3,5

2,25

1,38

1,50**

Kod produktu

Zbiornik

RIL01500***

IgloLeader

RML01500***

Wysoko *
[m]

* Wysoko z hakiem metalowym.
Wymiary produktów mog ró ni si w zakresie +/- 1%.
** Wysok
do otworu wrzutowego.
*** K cówka kodu jest uzale niona od koloru produktu (BU - niebieski, GN - zielony, SW - bia y, YE - ty, RE - czerwony).

zamontowania dodatkowego
zamkni cia w pojemnikach
MiniLeader i EuroLeader

POJEMNIKI NA ODPADY
OGÓLNE I SEGREGOWANE

Powo dy, dla których war to stosowa
os ony na beczki Tidytop oraz pojemniki
Can Collector:
Po jem ni ki Can Col lec tor – lekkie, atwe do przenosze nia i czysz cze nia, wy god ne do
y cia z wor ka mi
pla sti ko wy mi. Zdej mo wa na po kry wa z otwo rem wrzutowym mo e b
dodatkowo wyposa ona w zamek.
Ide al ne do zbie ra nia pu szek, bu te lek szkla nych lub
pla sti ko wych a tak e prze ter mi no wa nych le ków i zu ytych ba terii.

System minizbiórki

Os o ny Ti dy top – to najlepszy sposób by zmieni standar do w 205 li tro w becz k me ta lo w w es te tycz ny
po jem nik do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów np. alu mi niowych pu szek, pla sti ko wych bu te lek, papieru jak i ty powych odpadów gospodarczych. Idealnie nadaje si t
do zbiórki zu ytych filtrów samochodowych.

– dwu dzielna bu dowa umo liwiaj ca zdej mowanie
gór nej cz ci po jemni ka
– podstawa mo e b
oa

trwale przytwierdzona do pod-

Pojemnik Can Collector

– dostosowane do standardowych 205 litrowych
beczek
wy twarzane z naj w szej jako ci po lietylenu
od por nego na UV
od porne na zmienne warunki atmosferyczne,
zapewniaj wie lo let ni eksploatacj
nie wymagaj konserwacji
posiadaj estetyczny wygl d i ergonomiczny kszta t

Os ony na beczki Tidytop

mog by wykonane w ró nych kolorach
mo liwo umieszczenia trwa ej grafiki,
np. logo firmy

120 cm
88 cm

otwory wrzu towe ok g e lub prostok t ne
kon ku rencyj na cena

Titan Eko jest cz ci mi dzynarodowego koncernu
Kingspan. Bogata oferta firmy 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 i spo ywczej czy artyku ów
ywno ciowych.

Wieloletnia obecno 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 do
skontaktowania si z biurem OROME.

Wielk
Kod produktu

Przekrój os ony Tidytop

Pojemno
[m3]

Wysok
[m]

rednica
górna / dolna
rednica [m] / [m]

Otwór wrzutowy
okr y / prostok tny
[m]

RTT00205*

205

1,20

0,68 / 0,80

0,18 / 0,37 x 0,15

RCC00150*

150

0,88

0,55 / 0,41

0,10 / -

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

ty).

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

Dopuszcza si r nice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach,
wynikaj ce ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mog nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji
wyposa enia produktu prosimy o kontakt z biurem Titan Eko lub najbli szym dystrybutorem.

