
model

Różnorodność wzorów dla naziemnej części pojemnika.

Dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzieci i osób starszych.

Alternatywa do systemu podziemnego, wysokość ponad ziemią do 900 mm dzięki czemu 
niewymagana jest platforma zabezpieczająca ani platforma chodnikowa.

Niższy koszt zakupu, transportu oraz montażu w porównaniu do systemu podziemnego.

Opróżnianie za pomocą dźwigu: mniejsza liczba osób oraz mniejsze koszty.

Do montażu pojemników nie jest wymagana płaska ani utwardzona nawierzchnia.

Pod ziemią jest chłodno! Higieniczne warunki systemu zbiorczego pozwalają uniknąć 
obciążenia związanego z przykrym zapachem i robactwem.

Model niepalny, może być poddany recyklingowi.

Systemy na odpady

półpodziemny
System
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Właściwości

Model GeoTainer® GT-One charakteryzuje się smukłą budową  

i lekkością. Oznacza to mniejsze koszty transportu i mniej zajmowanej 

powierzchni.

To co widać to mała część zewnętrzna (25%), ok. 75% jego powierzchni jest schowana pod 

ziemią. Kubatura to 3 m³.

Pojemniki dedykowane m.in. dla: spółdzielni, miejsc rekreacji i odpoczynku, na parkingi 

(wersja z zamkiem lub ogólnodostępna).

Proeko Serwis Sp. z o.o.

ul. ul. Wojciecha z Brudzewa 38   I   62-800 Kalisz, Polska
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Kubatura /m³/

6.

5.

3,0

320

570

Wysokość bez systemu podnoszącego /mm/

Wysokość części naziemnej /mm/

Wymiary montażowe Ø x wys. /mm/

Waga stalowego pojemnika gromadzącego /kg/

3000

1300

Waga silos żelbetowy /kg/

Waga całkowita /kg/

1250 x 1925

250

Dane techniczne GT-One 3,0

S Y S T E M Y   N A   O D P A D Y

Wierzymy, że każdy mały krok w stronę ekologii ma wpływ na 
długotrwałość naszego życia i miejsca, w którym żyjemy. 

Współpracujemy z producentami zaangażowanymi w ochronę naszej planety już na 
etapie produkcji. Wspieramy zrównoważony rozwój dla polepszania estetyki naszego 
otoczenia...zawsze mając na względzie ochronę środowiska.

zobowiązuje...

1x 5000 L 6x 1100 L 50x 120 L

Środowisko

S Y S T E M Y  N A  O D P A D Y

Dlaczego pojemniki  
półpodziemne?



Specyf ikacja
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1 /   Optymalizacja kosztów 
transportu - 20 pojemników 
na ciężarówkę

2 /   Otwory wrzutowe na 
małej wysokości - łatwy 
dostęp dla dzieci i ludzi 
niepełnosprawnych na 
wózkach

3 /   Pojemniki dedykowane 
m.in. dla: spółdzielni, miejsc 
rekreacji i odpoczynku, na 
parkingi

4 /   Mała podstawa (Ø 1250 
mm) i lekka konstrukcja  
(około 540 kg)

1. 2.

4.

3.

S P E C Y F I K A C J A

Otwór wrzutowy zewnętrzny - 
syntetyczne okrągłe wrzuty  
o średnicy Ø165mm lub Ø180 mm 
dla szkła lub plastiku, dla papieru  
o wymiarach 350 x 150 mm, kolory 
do wyboru, możliwe wersje z dasz-
kiem

Otwór wrzutowy wewnętrzny 
- klapa wrzutowa na plastik lub 
odpady zmieszane - w wybranym 
kolorze RAL o średnicy Ø400 mm 
lub Ø500 mm lub ze zredukowa-
nym otworem na papier o wymia-
rach 350 mm x 150 mm lub szkło o 
Ø165 mm lub Ø180 mm

Pojemnik zewnętrzny - silos żel-
betonowy wykonany z wysokiej 
klasy betonu, jednolity, wodood-
porny, na życzenie ocynkowany, od-
pływy na deszczówkę, dla terenów 
podmokłych system zabezpieczeń 
przeciw wypływowych

Obudowa pojemnika  
naziemna część pojemnika obudo-
wana pokrywą drewnianą, kompo-
zytową, blachą perforowaną lub 
karbowaną - do wyboru

System hakowy - podnoszący  
 i otwierający pojemnik dla samo-
chodów wyposażonych w dźwig

Pokrywa metalowa
kolorystyka zgodna z wybranym 
kolorem RAL

Obudowy
pojemnika

drewniana  
standardowa

drewniana  
„ekonomiczna”

plastikowa blacha falista

otwór na papierotwór na szkło

grzybkowy

dla szkła,  
klapa 

z tworzywa

3-hakowy

pokrywa

2-hakowy

dla papieru, 
pokrywa zamykająca 

prostokątny otwór

1-hakowy

Oferujemy wydajny system zarządzania odpada-

mi, który poprawia wygląd miejsc użyteczności 

publicznej utrzymując je w należytej czystości.

Budowa pojemnika

Otwory wrzutowe

Systemy podnoszące

Stalowy pojemnik gromadzący 
odpady: 
-  wykonany z bardzo wytrzymałej 
1,5 mm ocynkowanej blachy sta-
lowej
-  1, 2 lub 3 komorowy 
-  dwie klapy zbiorcze na odcieki  
o łącznej pojemności 150 litrów
-  dla BIO możliwość powiększenia 
do 250 l
-  wygłuszenie ścian bocznych i klap 
pojemnika na szkło gumą, zgodnie 
z max. poziom mocy akustycznej 
91 dB
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DIN EN 13071

Klapa zatrzaskowa  
klapa (4 mm) zapobiega pozostawa-
niu płynów, pojemność każdego  
60 litrów, jest podłączona do syste-
mu podnoszącego

06.

System 
półpodziemny


