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ZBIN

 200L300L 100L 1500L 1100L 800L 3000L 2100L 1400L 5000L 3100L 2500L

   15501950 mmmm 950mm 2700mm 1700mm 1200mm 2700mm 1700mm 1200mm 2700mm 1700mm 1200mm

Ø 590mm Ø 590mm Ø 1100mm Ø 1300mm Ø 1700mm

30kg 25kg 90kg 70kg 60kg 130kg 100kg 87kg 195kg 150kg 130kg

0.2m3 0.1m3 1.5m3 1.1m3 0.8m3 3.0m3 2.1m3 1.4m3 5.0m3 3.1m3 2.5m3
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Produktová řada ZBin

Polopodzemní řešení odpadu

Pevně věříme v účinnost našich polopodzemních kontejnerů. Cítili jsme, že stále existuje mnoho prostoru pro zlepšení týkajících se stávajících systémů, 
především v ohledu na konečného uživatele a estetiku samotného kontejneru – aspekty, kterým se před naším uvedením na trh dostávalo malé, nebo 
dokonce žádné pozornosti. Je nám proto potěšením vám představit Z-Bin, koncept, který disponuje všemi výhodami polopodzemních kontejnerů se 
spolehlivým dojmem a atraktivním vzhledem.

ZBin Polopodzemní kontejnery jsou 
dostupné v kapacitách objemu od 
100l do 5000l. Pro svoz odpadu 
jsou k dispozici vaky, polotvrdé 
nebo tvrdé vložky. Všechna řešení 
jsou přizpůsobena dané separační 
komoditě.

Řešení ZBin Maxi je tahounem 
všech polopodzemních kontejnerů. 
Poskytuje výhodu velkého objemu 
v omezeném prostoru. Jedná se o 
typ s nejefektivnější sběrnou částí. 
Hloubka pro instalace je 1,5 m.

ZBin Compact byl vytvořen za 
účelem spojení velkého objemu a 
hloubky instalace maximálně 50 
cm. Na některých místech je složité, 
nebo dokonce zakázané provést in-
stalaci hlouběji do země. Compact 
je zde ta správná volba.

ZBin Flex je ideální řešení, pokud 
potřebujete být flexibilní v řešení 
ukládání odpadu. Nabízí velký 
objem s výhodou rychlého vypra-
zdňování bez nutnosti trvalé in-
stalace kontejnerů. Toto řešení je 
ideální pro malé I velké akce nebo 
festivaly.  

Pro všechny separační Maxi FlexCompact

Výška

Šířka

Hmotnost

Objem odpadu
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Možnosti Součásti
Barevné možnosti 

Vhozové otvory

Možnosti zamykání

Bílá

Červená

Sklo

Trojhranná 

Papír

V y s a c í 

Směs

Klíč

Zelená Žlutá

Černá Modrá

Díky výšce hrany polopodzemního 
kontejneru nejméně 800 mm ne-
jsou při vyprazdňování žádná ne-
bezpečná místa, což umožňuje bez-
pečnější manipulaci pro obsluhu. 
Použitý plast vytváří tupé hrany, 
které se neštěpí ani neřežou.

Účinnost polopodzemních konte-
jnerů spočívá nejen v tom, jak snad-
no se tyto kontejnery vyprázdní, ale 
také v malém prostoru potřebného 
k jejich umístění do země. Kromě 
toho se naše vnitřní víko otevírá 
mnohem snadněji než u alterna-
tivních řešení.

Proč polopodzemní?

Bezpečnost Efektivita a pohodlí

Naše silné stránky

Z obrázku níže je zřejmé: na velikosti 
záleží. Je zapotřebí méně kontejnerů 
a snižuje se čas potřebný pro sběr a 
odvoz odpadu, což snižuje náklady 
na investice i instalaci. Velký objem, 
malý vzhled.

Design měl významný vliv na 
používání a chování Z-Bin. Všechny 
jeho prvky byly sjednoceny, aby vyt-
vořily souvislý celek, a zajistili jsme, 
že kontejner může být bezpečně a 
snadno použitelný koncovým uži-
vatelem.

Materiály použité v našem Z-Bin 
jsou 100% opakovaně použitelné, tj. 
žádný beton ani pozinkovaná ocel. 
Z-Bin váží 15x méně než podzemní 
kontejner. Přeprava a instalace je 
jednodužší, což znamená menší 
uhlíkovou stopu pro planetu. 

Na velikosti záleží Kvalita a spolehli- Životní prostředíDesign a ergonomie

Přírodní parkyHoryKanceláře Místa pro rekreaci Sídliště

Instalace Svoz  

Velká kapacita

1. Vykopejte díru                          2. Umístěte ZBin do výkopu           3. Obsypte kontejner 1. Nákladní vůz s jeřábem        2. Vyjměte vak z kontejneru                3. Vyprázdněte vak

Srovnání mezi jedním 5 000 l ZBinem, šesti kontejnery 1100 l a třiceti pěti 140 l popelnicemi

Pláže

Používáme výhradně vysoce 
kvalitní materiály vybrané pro jejich 
dlouhou životnost. Naše kvalitní 
plasty mají vysokou UV stabilitu 
a pro eliminaci koroze jsme se 
rozhodli použít buď hliník, nebo 
nerezovou ocel. 

Vhodná místa
Možnosti výsypu

Možnosti obložení

Jednoduchý hák

Čtyřbodový Kinshofer

Dvouhák

Hliník Hliník pc Dřevo

Zvedací vaky / kontejnery

Standardní vak Polotvrdý vak Pevný plastový kontejner

Jednoduchý hák

Vhozové víko

Těsnění proti zápachu

Zámek vhozového otvoru (volitelně)

Velké víko

Zámek velkého víka (volitelně)

Zvedací systém (volitelný)

Horní rám

Zvedací kruhový rám

Dřevěný obklad (volitelný)

Plastová nádoba

Kotvící rám
Kompozit Plech s 

potiskem
Plech 
děrovaný

Rozložený pohled

Standardní vak

  


