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 Pojemniki do segregacji odpadów  

• Metalowe pojemniki do zbierania i sortowania odpadów (śmieci) przeznaczone do użytkowania wewnątrz 
pomieszczeń, zwłaszcza w halach produkcyjnych i pomieszczeniach socjalnych 

• Przystosowane do worków plastikowych lub koszy metalowych, co pozwala na zastosowanie ich do 
różnorodnych rodzajów odpadów np: baterii, odpadów elektrycznych/elektronicznych, żarówek 

• Korpus monolityczny, zgrzewany i nitowany 

• Obudowa oraz klapa z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą o dużej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne 
 

• Przykładowy pojemnik • Etykiety na pojemniki 

 
· 3-komorowy pojemnik z etykietami  
 
 
 
 
 

 
·· etykiety w formie nalepek  
· do samodzielnego naklejenia 

 

• Konstrukcja pojemników do segregacji odpadów 

• Uchwyt worka • Otwór wrzutowy   • Pedał uchylający klapę (opcja) 

 
· wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę 
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· wyposażony w podnoszoną obejmę 
blokującą worek 

· wyposażony w klapę uchylną · z 
nakładką zabezpieczająca krawędzie 

 · ułatwia obsługę pojemnika 
· oddzielny do każdej klapy 

 

• Kosz stały na odpady • Stopki pojemnika na odpady 
• Zamykanie pojemnika na 
odpady 

 
· wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej 
· na odpady typu metal, baterie itp. 
 

 
· regulowane, z możliwością 
poziomowania 
 
 
 
 
 
 
 

 
· drzwi skrzydłowe zamykane 
oddzielnie 
· metalowe pokrętło 
wyposażone w rygiel 
· zamykanie na klucz (opcja) 

 

• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski 
• Producent 

•  Normy  

 

 
 
 

 
 
  

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 1-komorowy, 1 uchwyt na worek 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 355 x 450mm 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo •  Drzwi 
skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) • Podstawa ze stopkami regulowanymi  
• Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 worek plastikowy 120l 

Ciężar pojemnika: 18,0kg 

Kod produktu 12-027 

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 1-komorowy, 1 kosz metalowy 

 

  
• pedał uchylający klapę (opcja)       

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 355 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Kosz wysuwany z blachy ocynkowanej  •  Drzwi 
skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) 
• Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 kosz z blachy 83l 

Ciężar pojemnika: 22,0kg 

Kod produktu 12-029 
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 Pojemnik do segregacji odpadów 2-komorowy, 2 uchwyty na worki 

 

  
• pedał uchylający klapę (opcja)       

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 710 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę  •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) • 
Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady:  · 2 worki plastikowe 120l 

Ciężar pojemnika: 30,0kg 

Kod produktu 12-031 

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 2-komorowy, 1 uchwyt na worek, 1 kosz 

 

      
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 710 x 450mm 
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• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę • Kosz wysuwany z blachy ocynkowanej •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem 
(opcjonalnie zamykanie na klucz) • Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem 
odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady:  · 1 worek plastikowy 120l  · 1 kosz metalowy 83l 

Ciężar pojemnika: 34,0kg 

Kod produktu 12-033 

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 2-komorowy, 2 kosze metalowe 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 710 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwory wrzutowe zamykane uchylnymi  klapami  • Kosze wysuwane z blachy 
ocynkowanej  •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) 
• Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady:  · 2 kosze z blachy 83l 

Ciężar pojemnika: 39,0kg 

Kod produktu 12-035 
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 Pojemnik do segregacji odpadów 3-komorowy, 3 uchwyty na worki 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 1065 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę  •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) • 
Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 3 worki plastikowe 120l 

Ciężar pojemnika: 43,0kg 

Kod produktu 12-037 

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 3-komorowy, 2 uchwyty na worki, 1 kosz 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 1065 x 450mm 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 

 
                                                                                                                                                                       str. 7. 

 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę • Kosz wysuwany z blachy ocynkowanej •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem 
(opcjonalnie zamykanie na klucz) • Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem 
odpadów 
 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 2 worki plastikowe 120l  · 1 kosz metalowy 83l 

Ciężar pojemnika: 46,0kg 

Kod produktu 12-039 

 

 Pojemnik do segregacji odpadów 3-komorowy, 1 uchwyt na worek, 2 kosze 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 1065 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwór wrzutowy zamykany uchylną  klapą  • Uchwyt worka wysuwany teleskopowo co 
znakomicie ułatwia wymianę • Kosz wysuwany z blachy ocynkowanej •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem 
(opcjonalnie zamykanie na klucz) • Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem 
odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady:  · 1 worek plastikowy 120l  · 2 kosze metalowe 83l 

Ciężar pojemnika: 51,0kg 

Kod produktu 12-041 
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 Pojemnik do segregacji odpadów 3-komorowy, 3 kosze metalowe 

 

 
• pedał uchylający klapę (opcja)   

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1095h x 1065 x 450mm 

• Metalowy pojemnik wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, do zastosowania wewnątrz 
budynków  • Otwory wrzutowe zamykane uchylnymi  klapami  • Kosze wysuwane z blachy 
ocynkowanej  •  Drzwi skrzydłowe zamykane pokrętłem (opcjonalnie zamykanie na klucz) 
• Podstawa ze stopkami regulowanymi • Zestaw 9 etykiet z oznaczeniem odpadów 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 3 kosze z blachy 83l 

Ciężar pojemnika: 55,0kg 

Kod produktu 12-043 

 

 

 

 

 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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