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COȘURI DE INTERIOR

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Coșurile de interior sunt adecvate pentru sortarea 
deșeurilor din gospodării private, birouri și spații 
industriale și au design funcțional și modern. 

Ü Sunt fabricate din polietilenă de înaltă calitate care este 
rezistentă la subtanțe chimice, îngheț, căldură și radiații 
UV și au capacitate de depozitare a deșeurilor cuprinsă 
între 10 și 50 de litri. 

Ü Gamă variată de culori care asigură diferențiere ușoară 
pentru colectarea selectivă: hârtie (albastru), plastic 
(galben), sticlă (verde). 

Ü Sunt reciclabile și au o durată lungă de viață. 
Ü Capacul este  dotat cu un sistem care în funcție de 

poziționare împiedică golirea accidentală sau pătrunderea 
animalelor de casă sau a rozătoarelor.

Ü Coșurile de interior pot � folosite în baterii de 3, facilitând 
colectarea selectivă. 

Ü Un mâner special blochează sau deschide coșul de interior 
în funcție de poziția sa. Când mânerul se a�ă în poziția “sus” 
sau în “față”, capacul rămâne blocat, împiedicând golirea 
accidentală sau pătrunderea animalelor de casă sau a 
rozătoarelor. 

Ü Coșurile de interior sunt deblocate de îndată ce mânerul 
este poziționat pe “spate”. Este ideal pentru depozitarea 
temporară a deșeurilor.



COȘURI STRADALE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Coșurile stradale sunt destinate majorității tipurilor de 
deșeuri (cu excepția deșeurilor incinerate, in�amabile, 
periculoase și metalele grele). 

Ü Realizate din polietilenă de înaltă densitate și rezistente 
la radiații UV, șocuri mecanice și temperaturi extreme. 

Ü Forma corpului este proiectată special pentru a facilita 
igienizarea, coșul �ind curățat atât în interior, cât și în 
exterior. 

Ü Golirea se face prin detașarea corpului de capac, �ind 

prevăzut cu sistem de închidere cu cheie. 
Ü Au sistem de prindere metalic din tablă de oțel de 

grosime de 2 mm și sunt dotate cu placă metalică pentru 
stingerea țigărilor (toate părțile metalice sunt 
galvanizate pentru rezistență împotriva coroziunii). 

Ü Sunt reciclabile și cu o durată lungă de viață.
Ü Au capacitate de 50 de litri și gamă variată de culori 

(albastru, galben, verde, roșu, portocaliu). 



EUROPUBELE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Europubelele sunt destinate colectării separate a tuturor 
categoriilor de  deșeuri (hârtie, sticlă, PET, metal), precum 
și colectării deșeurilor biodegradabile (resturi de fructe și 
legume, zaț de cafea/resturi de ceai, coji de ouă, rumeguș, 
fân, paie, resturi vegetale, ziare mărunțite umede). 

Ü Fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) prin 
sistem de injecție.

Ü Sunt rezistente la radiații ultraviolete, temperaturi extreme.
Ü Corespund normelor DIN-EN-840-1/-5/-6.

Ü Sunt disponibile într-o gamă diversă de accesorii și culori în 
funcție de standardele europene.

Ü Europubelele pot � prevăzute cu capac special, precum și în 
culori speci�ce pentru colectarea separată (verde - sticlă, 
galben - plastic și metal, albastru - hârtie și carton, negru - 
deșeuri reziduale, maro - deșeuri biodegradabile, roșu - 
metal). 

Ü Toată gama de europubele poate � personalizată la cerere 
prin aplicarea unui autocolant la cald.



EUROCONTAINERE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Eurocontainerele sunt destinate colectării separate a 
deșeurilor reciclabile, precum și colectării deșeurilor 
organice/mixte.

Ü Realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)  prin 
sistem de injecție.

Ü Au rezistență la coroziune, substanțe chimice, radiații 
ultraviolete.

Ü Corespund normelor DIN-EN-2/-5/-6. 
Ü Este interzisă incinerarea deșeurilor depozitate în 

eurocontainer, depozitarea cenușii sau a materialelor 
in�amabile, depozitarea deșeurilor periculoase (lichide 
recliclabile, uleiuri, grăsimi ori reziduuri de natură corozivă).

Ü Capacitatea containerelor disponibile este de 660 litri și 1100 
litri. 

Ü Eurocontainerele au întărituri speciale pe părțile laterale ale 
corpului în conformitate cu standardul EN840-2. Acest 
detaliu asigură o compatibilitate optimă și o securizare a 
containerului în cazul utilizării sistemului de ridicare cu fus și 
furcă.

Ü Acestea sunt prevăzute  la bază cu un sistem de drenare a 
apei cu dop de scurgere, care, combinat cu suprafețele 
netede ale containerelor asigură o foarte bună igienizare a 
acestora. Apa provenită din căderea sau curățarea 
containerelor poate � ușor evacuată. 



EUROCONTAINERE METALICE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Eurocontainerele metalice sunt fabricate din oțel zincat 
la cald, cu grosimea tablei de minimum 1,5 mm, în 
conformitate cu standardul European EN 840-2 și 
EN 840 - 3.

Ü Sunt fabricate în formă rectangulară cu capac plat din 
plastic sau cu capac semirotund rabatabil.

Ü Eurocontainerele zincate cu capac din plastic pot � 
prevăzute cu sistem de deschidere a capacului acționat 
printr-o frână de picior.

Ü Cele cu capacul metalic, semirotund și rabatabil sunt 

prevăzute cu bandă din cauciuc pe partea frontală 
(banda din cauciuc are rolul de a asigura o etanșare a 
containerelor astfel încât să oprească emisiile și mirosul 
din interior. 

Ü Este interzisă incinerarea deșeurilor depozitate în 
eurocontainere, depozitarea cenușii sau a materialelor 
in�amabile, depozitarea deșeurilor periculoase (lichide 
reciclabile, uleiuri, grăsimi ori reziduuri de natură 
corozivă).

Ü Încărcarea maximă admisă este de 440 kg.



CONTAINERE OVAL - CU ÎNCĂRCARE LATERALĂ

Deșeuri plastic Deșeuri din hârtie Deșeuri rezidualeDeșeuri organice Deșeuri din sticlă Deșeuri reziduale

Model OVAL 3000Model OVAL 2000

CARACTERISTICI TEHNICECARACTERISTICI TEHNICE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Produs conceput pentru a � complet integrat în orice 
mediu, cu o înălțime totală de 1.600 mm, înălțimea 
sa redusă permite vizibilitatea perfectă a drumurilor 
și vehiculelor din jurul său.

Ü Capacul poate � deschis până la 550 mm pentru a 
face ca depozitarea deșeurilor să �e mai ușoară și 
e�cientă pentru utilizatori.

Ü Este prevăzut cu o pedală care facilitează 
deschiderea containerului. Designul său este integrat 
în învelișul corpului containerului și permite 
deschiderea capacului fără efort. Pedală este 
reglabilă pe înălțime.

Ü Container din HDPE turnat prin injecție. 
Ü 100% reciclabil și fabricat cu până la 77% din material 

reciclat.
Ü Înălțimea de deschidere este cuprinsă între 1.190 mm 

și 1.250 mm cu un efort minim de pedală, facilitând 
depozitarea deșeurilor pentru utilizatori.

Ü Personalizare: suprafață mare pentru personalizare, 
pe corp și pe marginile din față și din spate ale 
containerului.

Ü Proiectat pentru a adăposti elemente inteligente.
Ü Realizat în conformitate cu standardul UNE EN 

170001.

Ü Greutate 116 kg;
Ü Volum 2.000 L; 
Ü Dimensiuni: 1.269 x 1.515 x 1.600 mm

(lungime x lățime x înălțime).

Ü Greutate138 kg;
Ü Volum 3.000 L;
Ü Dimensiuni: 1.764 x 1.515 x 1.600 mm

(lungime x lățime x înălțime).



CONTAINERE OPTIK

SPECIFICAȚII GENERALE
Ü  Un design modern și elegant, potrivit atât pentru oraș, 

cât și pentru zonele rurale.
Ü Un design standardizat atât în înălțime cât și adâncime, 

și se modi�că doar în lățime în funcție de volumul 
unității.

Ü Sunt disponibile diferite sisteme de ridicare: cârlig 
simplu, cârlig dublu și Kinshofer.

Ü Conceput special pentru a � utilizat la înălțimi mai mici, 
având un volum mai mare de deșeuri în partea 
inferioară a unității.

Ü Deschideri pentru depozitarea deșeurilor pe cele 4 

laturi ale Igloo-ului (2 deschideri în față și în spate și una 
pe �ecare parte a unității).

Ü Ori�cii mari de depozitare a deșeurilor, la o înălțime mai 
mică de 1200 mm.

Ü Utilizare optimă a volumului, deschideri de acces la 1500 
mm.

Ü Izolat fonic: unitățile pot � izolate fonic prin PHDPE 
liniară, o izolație fonică PE cu două straturi opțională 
pentru a reduce zgomotul în timpul funcționării.

Ü Structura metalică internă creează o unitate foarte 
puternică și robustă.

CARACTERISTICI TEHNICE - tip 01

Ü Volum: 4m� (+- 10 %);
Ü Dimensiuni: 1979 x 1485 x 1908 mm 

(lățime x adâncime x înălțime);
Ü Conceput pentru sticlă, hârtie, 

ambalaje și deșeuri menajere.

CARACTERISTICI TEHNICE - tip 02

Ü Volum: 3m� (+- 10 %);
Ü Dimensiuni: 1679 x 1485 x 1908 mm 

(lățime x adâncime x înălțime).
Ü Conceput pentru sticlă, hârtie și 

ambalaje.

CARACTERISTICI TEHNICE - tip 03

Ü Volum: 2m� (+- 10 %);
Ü Dimensiuni: 1279x1485x 1908mm 

(lățime x adâncime x înălțime);
Ü Conceput pentru sticlă sau deșeuri 

organice.



CONTAINERE DEPOT

SPECIFICAȚII GENERALE
Ü Creşterea cu 66 % a randamentului la utilizarea sistemului 

SCHAEFER de containere pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor

Ü Aceasta înseamnă 20 de goliri pe oră ale containerelor SSI 
SCHAEFER pentru colectarea selectivă a deşeurilor, în 
comparaţie cu 12 goliri în cazul containerelor standard 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Ü Sistem modular, care poate � convertit dintr-o versiune în 
alta.

Ü Recipientul este subdivizat în două până la trei camere cu 
ajutorul unor pereţi despărţitori, astfel încât pot � 
colectate simultan într-un singur container până la trei 
tipuri diferite de materiale reciclabile.

Ü Randament economic superior, precum şi o golire rapidă 
şi facilă de către o singură persoană.

Ü Containerele sunt robuste şi cu durată lungă de viaţă.

Ü Containerul destinat colectării hârtiei are o singură 
cameră.

Ü Calitate „Made in Schaefer”, din tablă de oţel galvanizată 
termic prin scufundare integrală, la cerere cu vopsire 
suplimentară.Colţuri re�ectorizante şi etichete de 
semnalizare pentru marcarea materialelor reciclabile.

Ü Clapetele cu închidere automată de la ori�ciile de 
introducere protejează împotriva incendiilor şi a 
pătrunderii apei de ploaie.

Ü Conversie ușoară, de la un recipient din sticlă la un 
recipient din hârtie sau de la un recipient cu o singură 
cameră la un recipient cu mai multe camere.

Ü Reducerea suplimentară a zgomotului prin atingerea 
optimă a macaralei atunci când containerul este descărcat.

Ü Versiuni special create pentru deșeuri de ambalaje 
supradimensionate și voluminoase.

Clapetă pentru hârtie

Clapetă pentru sticlă

Clapetă pentru textile și deșeuri electronice

CARACTERISTICI TEHNICE
Ü Capacitate: 1.6 / 3.2 / 5.0 m� 
Ü Lățimea diferă în funcție de capacitate: 

1,500/1,225 (1.6 m�), 1,500/1,200 (3.2 m� ) 
și 1,850/1,575 (pentru 5.0m� )

Ü Înălțimea: 1,675 mm



CONTAINERE LUGANO

Ü Lugano este caracterizată de un design estetic și funcțional. 
Ü Este disponibilă în mai multe dimensiuni, cu tăblie, tavă de 

inserție și tambur dublu de aruncare. 
Ü Această coloană permite unui punct de colectare să prezinte 

un aspect uniform pentru toate tipurile de deșeuri, chiar și cu 
capacități de eliminare diferite. 

Ü Este modernizată cu un sistem de control al accesului și al 

nivelului. 
Ü Lugano este compatibilă cu toate sistemele de golire 

obișnuite.
Ü Dispozitivul de decupare este compatibil cu echipamentele 

specializate (Speed Waste Lifter- Model 105-7/9 și 95-5) și 
asigură golirea containerelor.

Ü Sistem de control al accesului și al nivelului de umplere.

Coloana poate � realizată 
cu o încuietoare de cădere 
sau cu o încuietoare de 
resetare. Sistemul de 
închidere poate � ușor de 
montat. Coloanele Lugano 
sunt dotate cu un sistem 
electronic de acces și au 
senzori de umplere.

SPECIFICAȚII GENERALE



CONTAINERE SUPRATERANE METALICE TIP CLOPOT/IGLOO

SPECIFICAȚII GENERALE
Ü Containere personalizate pentru �ecare tip de colectare a 

deșeurilor: sticlă, hârtie/ carton, plastic, deșeuri organice 
amestecate și a multor alte obiecte.

Ü Containerele poate � echipate cu sau fără o pedală de picior.
Ü Forma a fost modernizată în raport cu versiunea actuală 

SMART-Line. În plus, containerele sunt acum stivuibile și, prin 
urmare, pot � transportate și asamblate mai e�cient.

Ü Sistemul are o structură modulară, iar pereții laterali sunt trași 
adânc dintr-o singură parte, astfel, containerele sunt robuste 

și rezistente.
Ü Design-ul estetic și funcțional permite combinarea diferitelor 

tipuri de deșeuri și sisteme de golire.
Ü Fabricate din oțel galvanizat, acoperit cu pulbere, aceste 

containere sunt potrivite pentru orice locație.
Ü Containerele pt � fabricate cu volume de 2.0mc , 2.5mc , 

3.0mc , 3.8mc , 4,6 mc .
Ü Produs certi�cat în conformitate cu standardul european EN 

13071.

Containere cu sistem de prindere și ridicare Kinshoffer Containere tip clopot cu sistem de ridicare 2 cârlige 



PLATFORME SUBTERANE ACȚIONATE HIDRAULIC

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Platformele subterane de colectare a deșeurilor sunt o 
alternativă la platformele clasice, reprezentate de țarcuri 
în interiorul cărora se amplasează containere / pubele. â

Ü Colectarea deșeurilor se face prin acționarea hidraulică a 
platformei pentru ridicare, iar cele 4 containere se 
manipulează manual. 

Ü Cuva este realizată din elemente prefabricate din beton 
armat, impermeabilizat, are rol de susținere și protejare a 
structurii metalice. 

Ü Placa de suport superioară este confecționată din plăci și 
țevi din oțel  zincate și are  rolul de susținere și �xare a 
coșurilor de inserție, prin care se introduc deșeurile în 

containerele de 1.100 litri subterane.
Ü Placa de suport inferioară este și ea confecționată din 

plăci și țevi din oțel zincate și are rolul de susținere a celor 
4 containere de 1.100 litri. 

Ü Coșurile de inserție sunt confecționate din material 
durabil, oțel inox și sunt prevăzute în partea superioară cu 
un capac. 

Ü Platformele subterane sunt realizate în conformitate cu 
HG 1029-2008 privind condițiile introducerii pe piață a 
mașinilor și sunt livrate împreună cu documentația 
aferentă (declarație de conformitate, manual de 
instrucțiuni, etc.).  



CONTAINERE ÎNGROPATE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Containerele îngropate reprezintă soluția inteligentă în 
colectarea separată a deșeurilor.

Ü se integrează perfect în mediul urban și aduc un design 
inovator care nu le compromite funcționalitatea și 
robustețea. 

Ü Sunt proiectate să colecteze un volum de deșeuri între 3 
și 5 m�.

Ü Sunt prevăzute cu sisteme inteligente de acces și 

monitorizare.
Ü Sistemul de descărcare al containerelor este proiectat 

astfel încât să �e manevrat cu braț macara standard sau 
echipate automat de golire.

Ü Respectă Directivele Comunității Europene 98/73 privind 
construcția, producția, sănătatea și siguranța în muncă și 
sunt produse în concordanță cu sistemele de 
management ale calității ISO 9001 and ISO 14001.



CONTAINERE SEMI-ÎNGROPATE

SPECIFICAȚII GENERALE

Ü Containerele semi-îngropate sunt fabricate prin tehnologia 
rotomoulding din polietilenă de înaltă densitate �ind o 
soluție e�cientă și ingenioasă, impermeabilă și rezistentă la 
acțiunea razelor UV, iar capacul este fabricat din același 
material. 

Ü Capacul containerului se închide etanș. 
Ü Volumul generos și construcția permit depozitarea unei 

cantități semni�cativ mai mare de gunoi menajer sau 
recilabil astfel încât spațiul din jurul containerelor rămâne 

curat și igenic.
Ü Gama de containere cuprinde 4 tipuri cu capacități cuprinse 

între 0,6 -5 m3, având diametrul cuprins între 1150 - 1820 
mm, în funcție de capacitatea aleasă. 

Ü Au un design atractiv, �ind ușor de instalat în orice zonă, 
cum ar � parcuri, zone verzi și/sau înguste. 

Ü Partea vizibilă poate � placată cu lemn impregnat, aluminiu 
sau orice alt material pe care clientul îl dorește pentru a 
crea un design unic. 
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