
GREENES
O r g a n i c  P r e s e n t a t i o n  T e m p l a t e



Specificatii tehnice:

Volum util container: 23mc

Compartiment deseuri hartie: 8,32mc

Compartiment deseuri plastic: 8,32mc

Compartiment doze aluminiu: 2,38mc

Compartiment deseuri sticla: 3,24mc



Containerele sunt 
prevazute cu: 

Usi basculabile pe fiecare compartiment

Sistem de deblocare / deschidere independent de pe lateralul containerului

2 role cu bucse cu sistem de lubrifiere cu gresoare Ø168x250mm conform 

DIN30722  

Executie podeaua si peretele frontal tabla neagra 3mm grunduita si vopsita

Peretii laterali si usile tabla zincata 2mm, acoperisul tabla zincata 1,5mm. 

Cale de rulare, sasiul containerului din profil INP 180, S275JR.  

Inaltimea carligului – 1570mm, carlig Ø50 forjat cu certificat de calitate

Capacitatea de incarcare container – 22t, executie conform DIN 30722-1. 



AVANTAJE ALE FOLOSIRII CONTAINERULUI ABROLL PENTRU
DESEURI SELECTIVE 

Eficientizarea colectarii selective

Compartimentele containerului sunt destinate 

fractiilor de desuri dorite a fi colectate.

Compartimentele sunt marcate conform codului de 

culori pentru diferite tipuri de deseuri ce se 

colecteaza selectiv prin etichetare si vopsire. 

Containerul se poate alimenta pe ambele laterale ale 

acestuia. 

Reducerea costurilor cu carburantul ale operatorului

ce deserveste containerul. Posibilitatea colectarii si

descarcarii diferentiate a deseurilor selectate. 

Optimizarea amplasării si eficientizarea spatiului:
Containerele pot  fi amplasate oriunde si ocupa un 

suprafata mica de teren, respectiv 17mp

Spre exemplu:

în zonele de case, sau la unități de învățământ, spitale, 

parcuri, operatori economici, etc.

în funcție de indicele de generare. eliminând orice alte

condiționalități. 



AVANTAJE ALE FOLOSIRII CONTAINERULUI ABROLL PENTRU
DESEURI SELECTIVE 

Protejarea sănătății populației și animalelor: 

Lipsa totală a accesului la deșeuri elimina

posibilitatea afectării sănătății populatiei și

animalelor. Containerele pot fi amplasate inclusiv în

parcuri de joacă pentru copii, fiind lipsita

posibilitatea contactului acestora cu deșeurile. 

Eliminarea vandalizării și furtului:

Containerele nu pot fi vandalizate, distruse sau furate, 

deoarece accesul la acestea este integral limitat

operatorului . Astfel, necesitatea înlocuirii containerelor

în caz de distrugeri este integral eliminată, durata de 

utilizare fiind maximizată. 



LEGISLAȚIE

Containerele respectă

integral legislația aplicabilă

în domeniul Mediului și

Sănătății Populației. 

OBLIGAȚIA INSCRIPȚIONĂRII 

Se inscripționează cu 

denumirea operatorului cât

și a zonei deservite

OBLIGAȚIA ETICHETĂRII 

Compartimentele sunt 

etichetate și / sau vopsite în

culorile aferente codurilor

fracțiilor de deșeuri

OBLIGAȚIA ACCESULUI CONTROLAT 

Nu există acces uman sau

animal la deșeuri. 

AVANTAJE LEGALE: 
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