Pojemniki
na piasek i sól
Trwałe, estetyczne i niezawodne

Niezawodność

- sprawdzona konstrukcja,
brak części metalowych.

Profilowana
klapa

- specjalny kształt klapy
pojemnika ułatwia spływ
wody deszczowej.

Trwałość

- gwarancja
mocnej i sztywnej
konstrukcji.

PRODUKT
POLSKI
DLA BEZPIECZEŃSTWA
PIESZYCH

Zalety pojemników na
piasek i sól marki Titan

•• Estetyka - oryginalna konstrukcja i nowoczesne

wzornictwo sprawiają, że pojemniki można

Pojemniki na piasek i sól
Pojemniki przeznaczone są do składowania piasku i soli w miejscach ruchu pieszych, na terenie
przystanków komunikacji miejskiej, stacjach kolejowych, na parkingach, itp.

umieścić prawie w każdym miejscu ruchu
pieszych.

•• Trwałość - mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej
jakości polietylen i nowoczesna technologia

sprawiają, że pojemniki są wyjątkowo odporne
na uszkodzenia mechaniczne i na zmienne
warunki atmosferyczne (nie zmieniają barwy
pod wpływem promieni słonecznych - są
stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie
zawierają żadnych elementów metalowych.

300 kg

50 kg

100 kg

150 kg

Kod produktu

Pojemność
[ kg ]

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Wysokość
[m]

SGB00050*

50

0,59

0,57

0,50

SGB00100*

100

0,72

0,69

0,60

SGB00150*

150

0,86

0,75

0,81

SGB00300*

300

1,09

0,95

1,01

Można w nich przechowywać również inne
środki służące do posypywania chodników i ulic
np. sorbent.

•• Kolorystyka - pojemniki dostępne standardowo
w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim.

•• Ekonomiczność - łatwy transport i magazynowanie. Pojemniki są przystosowane do transportu na wózkach widłowych. Po zakończeniu okresu zimowego i ich opróżnieniu, pojemniki można
ustawić aż do następnego sezonu w stosach zajmujących niewielką powierzchnię.

•• Bezpieczeństwo

i higiena - łatwy transport

i magazynowanie; pojemniki są przystosowane
do transportu na wózkach widłowych.

•• Doradztwo

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
* Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu (BU - niebieski, GN - zielony, RE - czerwony, YE - żółty).

Niezawodność - sprawdzona
konstrukcja, brak części
metalowych.

techniczne - nasz Zespół ds.

Sprzedaży szybko i fachowo udzieli odpowiedzi

Specjalnie wyprofilowany
kształt klapy pojemnika
powoduje zamierzony i łatwy
spływ wody deszczowej.

na wszystkie zapytania klientów.

•• Gwarancja* - wszystkie pojemniki na piasek i sól
posiadają pięcioletnią gwarancję.

Trwałość - gwarancja
mocnej i sztywnej
konstrukcji.

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

Dystrybutor:

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej
opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub
najbliższym dystrybutorem.

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
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Tel.: +48 61 814 44 00
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