ZÁSOBNÍKY
NA PÍSEK A SŮL
Trvalé, estetické a nezávadné

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY
PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Důvody, proč se vyplatí
používat zásobníky na písek
a sůl společnosti Kingspan
Environmental:

•

Estetika - originální konstrukce a moderní
design. Zásobníky je možné umístit na libo-

Zásobníky na písek a sůl
Zásobníky jsou určeny ke skladování písku a soli v místech pohybu
obyvatelstva, zástavkách veřejné dopravy, parkovištích, atd.

volném místě. Jejich barva může oživit okolní
prostředí

•

Životnost - pevná a tuhá konstrukce z kvalitního polyethylenu a moderní technologie
výroby zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Jsou odolné vůči proměnlivým vlivům počasí a UV záření. Zásobníky jsou lehké, nekorodují a jsou použtelné i
ke skladování jiných sypkých materiálů

•

Barevná úprava - nádoby jsou standardně dostupné v žluté barvě

•

Úspornost - pohodlně se přepravují, snadno
umisťují a používají. Nádoby jsou přizpůsobené k manipulaci vysokozdvižnými vozíky. Po
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Kód produktu

Nádoba

Objem
[ kg ]

Délka
[m]

Šířka
[m]

Výška
[m]

SGB00050*

GB 50

50

0,60

0,57

0,50

SGB00100*

GB 100

100

0,72

0,69

0,60

SGB00150*

GB 150

150

0,87

0,76

0,81

SGB00300*

GB 300

300

1,09

0,95

1,01

Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%.
* Koncovka kódu podle barevného provedení výrobku (BU – modré, GN – zelené, RE – červené, YE – žluté).

ukončení zimního období a jejich vyprázdnění
je možné nádoby složit do sebe, což představuje významnou úsporu místa

•

Spolehlivost - ověřená konstrukce,
žádné kovové součástky.

Profilované víko - profilovaná
konstrukce zajišťuje snadný
odvod dešťové vody.

Bezpečnost a hygiena - zásobníky na písek
a sůl společnosti Kingspan Environmental,
splňují platné normy a předpisy v oblasti hygieny a bezpečnosti práce

•

Technické poradenství - náš prodejní tým
zodpoví rychle a odborně veškeré dotazy
zákazníků

•

Záruka* - na zásobníky poskytujeme pětiletou

Přiléhající víko zabraňuje proniknutí
vody do zásobníku.

záruku

Distributor:

* Záruka se vztahuje na výrobek, který je používán v souladu
s návodem výrobce

Připouštějí se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letácích,
vyplývající z kvality tisku.
Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit; pro získání aktuální nabídky
prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.

Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
Mobil +420 724 807 522
E-mail: info@kingspan-env.cz
www.environmental.kingspan.com
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