Prečo

kontajner...

1. Horný pozdĺžny proﬁl:
- spája v sebe výhody trubky a U-proﬁlu
- zabraňuje tvarovej deformácii kontajnera
- nedrží sa na ňom odpad, sneh, voda...
- technicky čisté riešenie, dokonalé zvary.

2. Dverový proﬁl a spodný priečny proﬁl:
- dverový proﬁl so šírkou 300 mm a hrúbkou 5 mm zabezpečuje vysokú stabilitu zadnej časti kontajnera tak potrebnú pre bezproblémové otváranie dverí
- spodný priečny proﬁl so šírkou 300 mm a hrúbkou 6 mm
vytvára ideálny most pre prenos váhy celého kontajnera
- vzájomné prepojenie pomocou dvoch 6 mm platní a tunelového profilu vytvára technicky najčistejšiu väzbu odolávajúcu veľkým bočným tlakom a tým zabraňuje deformácii zadnej časti kontajnera.

3. Konštrukcia dverí:
- zošikmené proﬁly zabraňujú zachytávaniu nečistôt,
snehu a vody
- umiestnenie zaisťovacieho háku zo zadnej časti dverí,
ochrana pred poškodením pri nakládke alebo vykládke
- bezpečné zaistenie ovládacej tyče dverí zabráni samovoľnému otvoreniu aj v prípade veľkých terénnych nerovností
- ovládacia tyč bočného zaistenia dverí integrovaná v spodnom proﬁle je chránená proti deformácii.
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4. Rebrík a naťahovací hák:
- pozinkovaný rebrík s bezpečnostnými stupačkami a bočnými držiakmi
- v prípade poškodenia sa dá rebrík ľahko vymeniť
- naťahovací hák žíhaný, materiál 52-3N

5. Príslušenstvo:
- plechové strechy rôznych druhov: pevná, otváracia, zasúvacia
- plachtová strecha, sieťová strecha
- naťahovanie pomocou reťaze alebo lana
- možnosť voľby zadnej časti dvere,klapka, rampa

6. Použité materiály a povrchová úprava:
- všetky plechy a hutný materiál zaručeného pôvodu s atestami
- garantovaná hrúbka, chemické zloženie a mechanické vlastnosti
- možnosť voľby rôznej kvality plechov
(S355, Domex 700, Hardox450)
- kvalitná povrchová úprava, GV Lacke Germany
- hrúbka základnej farby a povrchového laku dosahuje po zaschnutí 80-120µm, možnosť voľby farby z RAL stupnice

... lebo vhodná kombinácia použitých materiálov, konštrukčných riešení
a kvalitnej povrchovej úpravy za výhodnú cenu zabezpečí dlhšiu
životnosť kontajnerov a tým šetríme Vaše náklady.
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