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model

Pojemniki podziemne harmonijnie wpasowują się w architekturę

Ogólnodostępne: dzięki ergonomicznej wysokości otworu wrzutowego - nisko 
umiejscowiony minimalizuje ryzyko potknięcia - dostępne dla dzieci, osób na wózkach czy 
osób niepełnosprawnych!

Dla osób niedowidzących i niewidomych można wyposażyć kiosk wrzutowy w wypukły obraz 
lub brajla

Tańsze składowanie śmieci, mała przestrzeń, czyste otoczenie i zadowolenie lokatorów!

Mała powierzchnia: wymagają mniej miejsca niż tradycyjne śmietniki, są niezastąpione  
w zwartej zabudowie, gdzie w wielu przypadkach brak miejsca aby ustawić tradycyjne zasieki 
śmietnikowe

Innowacyjne: nowoczesne technologie np. system kontroli stanu zapełnienia czy też dostępu

Czyste, dostępne i opłacalne rozwiązanie

Higieniczne: pod ziemią jest chłodno - higieniczne warunki systemu zbiorczego pozwalają 
uniknąć obciążenia związanego z przykrym zapachem i robactwem

Bezpieczne, niepalne i ciche: dedykowane do użytkowania w miejscach użyteczności 
publicznej, podczas wrzucania szkła poziom mocy akustycznej nie przekracza 91 dB

Ekonomiczne: pod ziemią pod wpływem siły ciężkości zmieści się znacznie więcej odpadów 
niż w tradycyjnych naziemnych kontenerach

Systemy nie wymagają pozwolenia na budowę - wystarczy zgłoszenie budowlane

Systemy na odpady

podziemny
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Właściwości

Model GTU to innowacyjny podziemny system zbierania odpadów.  

To idealne rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych, recyklingu 

i zbiórki odpadów w miastach, na terenach rekreacyjnych, w miejscach  

odpoczynku podróżnych.

Model GTU harmonijnie wpasowuje się w każde otoczenie. Pomaga w zmianie 

świadomości, aby pozostawiać miejsca zbiórki odpadów w czystości. Wymaga mniej 

miejsca, jest lekki i ergonomiczny.

Często miejsce zbiórki odpadów jest trudnodostępne. Ten model jest idealny dla osób 

starszych lub ludzi niepełnosprawnych. System umożliwia regularne wyrzucanie odpadów 

na osiedlach mieszkaniowych. Zastępuje wypełnione po brzegi pojemniki, których częste 

opróżnianie jest kosztowne. Eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz robactwo.

Ten system podziemny to czyste, dostępne  

i opłacalne rozwiązanie... także dla odpadów  

ulegających biodegradacji!

Proeko Serwis Sp. z o.o.
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Kubatura /m³/
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2,0 3,0 4,0 5,0

595 615 665 705

4960 4980 5795 6245

Wysokość bez systemu 
podnoszącego /mm/

wymiary montażowe / 
dł. x szer. x wys. /mm/

Waga silos żelbetowy /kg/

Waga stalowego pojemnika 
gromadzącego /kg/

2785 2785 3250 3600

1960 x 1960 x 1800 1960 x 1960 x 1800 1960 x 1960 x 2265 1960 x 1960 x 2615

Waga platforma 
zabezpieczająca /kg/

Waga całkowita /kg/

4100 4100 4850 5250

265 265 280 290

Dane techniczne GTT 2,0 GTT 3,0 GTT 4,0 GTT 5,0

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
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Dlaczego pojemniki  
podziemne?



Specyf ikacja
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1 /   Zbiórka surowców wtórnych i odpadów w miastach na osiedlach mieszkaniowych
2-3 /   Zbiórka odpadów na parkingach
4 /   Zbiórka odpadów na terenach rekreacyjnych, w miejscach odpoczynku podróżnych
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Platforma chodnikowa 
pokrycie z blachy ryflowanej lub 
pokrycie gumowe

Kolumna wrzutowa  
- ze stali, oszlifowane lub malo-
wane proszkowo wzgl.  
z ocynkowanej stali z powłoką 
proszkową
- klapa wrzutowa dla poszcze-
gólnych rodzajów odpadów, 
np.: szkła, papieru, odpadów 
zmieszanych + rozwiązania 
niestandardowe 
- różne systemy podnoszące: 
1, 2 lub 3-hakowe lub „grzyb-
kowy”

Betonowy pojemnik zewnętrzny 
- monolitycznie formowany - 
wzmocniony z zewnątrz jest cało-
ścią, więc wodoszczelny ze zintegro-
waną platformą (projekt patentowy)
- studzienka zbiorcza odwadniają-
ca - zintegrowany odpływ dla wód 
powierzchniowych
- popmka miski olejowej
- posiada wbudowane mocowanie 
do podnoszenia
- stalowy pierścień chroniący krańce
- opcjonalnie z zabezpieczeniem 
wpływu
- opcjonalnie w celu ułatwienia 
transportu pasy zabezpieczające

Platforma zabezpieczająca  
- blokada w bezpiecznym poło-
żeniu - automatycznie zatrzy-
muje się w danej pozycji
- udźwig minimum 200 kg
- dostęp do serwisowania
- zintegrowany drenaż do wód
powierzchniowych

System hakowy -  podnoszący 
dla samochodów wyposażonych 
w dźwig

Pojemnik gromadzący 
- skręcany pojemnik gromadzący 
z ocynkowanej blachy
- 1, 2 lub 3- komory
- uformowane w kształcie rynny 
dolne klapy, które zbierają płyny 
w ilości 75 litrów
- szkło: dolne klapy są powiązane 
z systemem podnoszącym przez 
wysokiej wytrzymałości, dźwię-
kochłonne łańcuchy
- papier/odpady pozostałe: 
dolne klapy są powiązane z sys-
temem podnoszącym za pomocą 
trawersów i dźwigni

System 
podziemny

Kolumny wrzutowe Rondo

odpady
mieszane

papier

grzybkowy

szkło papier  lekkie  
opakowania

antyczny 
czarny brąz

antyczne
złoto

antyczna 
miedź

antyczne
srebro

szary 
młotek

antyczna 
zielona miedź

odpady
mieszane

3-hakowy2-hakowy1-hakowy

Oferujemy wydajny system zarządzania odpadami, 

który poprawia wygląd miejsc użyteczności publicznej 

utrzymując je w należytej czystości.

materiał: ocynkowana stal lub stal nierdzewna z dodatkową 
powłoką proszkową, satynowe wykończenie

materiał: ocynkowana stal lub stal nierdzewna z dodatkową 
powłoką proszkową, satynowe wykończenie

dł. x szer. x wys. / 640 x 560 x 1000 /mm/

dł. x szer. x wys.

670 x 650 x 890 
/mm/

Budowa pojemnika

Kolumny wrzutowe Kuba

Kolorystyka

Systemy podnoszące
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DIN EN 13071


