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Recykling ewoluuje!
Nowy Pojemnik modułowy do segregacji
odpadów Nexus® Evolution to idealne
rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie
recyklingu.
Idealny do zbierania do czterech oddzielnych
strumieni odpadów w jednym pojemniku
o dużej pojemności, wszechstronny
Nexus Evolution pozwala tworzyć własne
nowoczesne modułowe pojemniki do
segregacji.
Dzięki trzem modelom, 5 konfiguracjom i
ponad 50 wymiennym otworom wrzutowym,
Nexus Evolution jest jednym z najbardziej
dopasowujących się do indywidualnych
potrzeb klientów pojemników do segregacji
odpadów na rynku!

Dostępne są 3 modele, 5
konfiguracji i ponad 50
wymiennych otworów.
Model Duo z
dwoma frakcjami

Dostępne są kolorowe oznaczenia otworów wrzutowych dla
80L lub 40L pojemników wybranego strumienia odpadów,
dzięki czemu można stworzyć unikalny pojemnik modułowy
do segregacji dla 2,3, i 4 rodzajów odpadów, aby spełnić
Państwa wymagania.

Model Trio z trzema frakcjami
Otwarty otwór wrzutowy umożliwia łatwą obsługę,
natomiast otwór wrzutowy z klapą ukrywa wszelkie
nieestetyczne odpady i zatrzymuje nieprzyjemne
zapachy z pojemnika. Unikalna konstrukcja pokrywy
umożliwia mocowanie otworów wrzutowych za pomocą
opcjonalnego zestawu łączników na otwory wrzutowe
i otwiera się jako jedna pełna pokrywa lub jako
pojedyncze panele.

Model Quatro z czterema
frakcjami

Wyposażenie
standardowe
•

Pojemność 160 litrów dostępna w modelach Duo (80
/ 80L), Trio (80/40 / 40L) i Quattro (40/40/40 /40L)

•

Wyprodukowane z materiału Durapol™

•

Specjalne panele na otwory wrzutowe można
zamontować w dowolnej konfiguracji *

•

Kolorowe panele na otwory wrzutowe i grafika w celu
zminimalizowania zanieczyszczenia krzyżowego

•

Obrotowa pokrywa z pokrywką

•

Indywidualny system bungee dla worków na
poszczególne strumienie odpadów

•

Wąski kształt umożliwiający umieszczenie w dowolnej
lokalizacji

•

Pojemnik dwustronny łatwo dostępny z przodu i z
tyłu

Wyposażenie dodatkowe
•

Zestawy zamków (w standardzie z otworem na papier
poufny)

•

Zestaw kół z dwoma kółkami i uchwytem
ułatwiającym manewrowanie

•

Zestaw oznakowań

•

Zestaw przegród (w standardzie z otworem na papier
poufny i otworem na kubki i płyny)

•

Zestaw łączeń do otworów wrzutowych

•

Wybór opcji mocowania do podłoża

•

Personalizacja

* Wyjątki dotyczą otworów na papiery poufne oraz otworu na kubki i płyny.
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.

Stacja modułowa do
segregacji kubków Nexus®
Evolution
Pomagając we wdrożeniu wydajnego programu recyklingu kubków,
nasze otwory wrzutowe dla kubków i płynów pozwalają na łatwe
zbieranie do 100 zużytych kubków i zebranie do 8 litrów resztek
płynów. Urządzenie posiada również dwa oznaczone kolorowymi
otwory panelowe o pojemności 40L, aby stworzyć własną unikalną
stację modułową do segregacji kubków.
Specjalna przegroda do segregacji kubków pozwoli na to, aby odpady
nie zanieczyściły innych strumieni, które można poddać recyklingowi,
a także ułatwi zbieranie odpadów, umożliwiając zwiększenie
współczynnika recyklingu kubków i zaoszczędzenie pieniędzy na
zbiorze odpadów!

Otwór wrzutowy na papiery
poufne

Specyfikacje
Materiały
Korpus pojemnika: materiał Durapol™
Otwory wrzutowe: materiał Durapol
Przegrody: materiał Ecoboard™
Specyfikacje
Pojemność: 160 l
Wysokość: 851 mm
Długość: 956 mm
Głębokość: 430 mm
Waga:
Model Duo : 15.3 kg
Model Trio : 15.7 kg
Model Quatro : 16 kg
Model segregacji kubków : 22.5 kg
Kolory
Korpus pojemnika: czarny *, antracytowy szary,
pastelowy szary
* Czarny korpus zawiera 15% materiału z recyklingu

Nasz otwór wrzutowy do papierów poufnych
jest standardowo wyposażony w blokadę z
kluczem umieszczoną z przodu pojemnika,
co ułatwia dostęp do zawartości dla osób
upoważnionych. (Zestaw zamków może być
dostarczony jako opcjonalny dodatek na
wszystkich innych otworach).
Przegroda jest również dostarczana
standardowo wraz z otworem wrzutowym, aby
ukryć zawartość i zapewnić bezpieczeństwo
odpadów przed ich utylizacją.

Opcje otworów / Kolory

Otwór na butelkę lub puszkę
Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, szary
Otwór na papier
Pastelowy niebieski, Pastelowa zieleń, szary
Otwarty otwór wrzutowy
Pastelowy niebieski, Pastelowa zieleń, Czerwony,
Pomarańczowy, Żółty, Limonkowy, Ciemno zielony,
Czarny, Szary
Otwór wrzutowy z klapą
Pastelowy niebieski, Pastelowa zieleń, Czerwony,
Pomarańczowy, Żółty, Limonkowy, Ciemno zielony,
Czarny, Szary
Otwór na kubki i płyny
Brązowy

Personalizacja
Dzięki dużym obszarom przeznaczonym
na grafikę z przodu i tyłu pojemnika oraz
wgłębionym obszarom po bokach, Nexus
Evolution jest idealny do prezentacji
kampanii reklamowych i firmowych lub może
być wykorzystany do zwiększenia widoczności
systemu segregacji odpadów.
Skontaktuj się z naszym zespołem ds.
sprzedaży już dziś, aby omówić naszą
bezpłatną usługę wizualizacji!

Zapraszamy do rozmowy z nami o Państwa potrzebach już dziś.
Zadzwoń pod numer 22 307 14 58 lub skontaktuj się z nami przez czat online.
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Stosuj recykling!
Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji,
prosimy o poddanie jej recyklingowi.
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