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Betónové skrine SILENT
na kontajnery 120-1100 l

Betónové skrine SILENT na kontajnery 120-1100 l sa vyznačujú 
prvotriednou kvalitou a životnosťou. Výborne odolávajú 
poveternostným vplyvom. Rôzne farebné prevedenie a povrchová 
štruktúra betónu umožňujú individuálny vzhľad v súlade s okolím.

• poriadok a čistota na kontajnerovom stojisku,
• jednoduchá obsluha a komfort pre každého,
• väčšia kontrola a nižšie náklady,
• vždy vhodné riešenie,
• dokonalé svojim tvarom a farbou,
• dodávka bez veľkých nákladov.
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Hlavné výhody

Prehľad produktov

SILENT séria 120
Skrine na odpadové nádoby pre 
jednu, dve alebo tri nádoby na 2 
kolieskach do objemu 120 l.

SILENT séria 1100
Skrine na kontajnery so 4 kolesami 
do objemu 1100 l alebo nádoby 
s dvoma kolieskami do 240 l.

SILENT séria 240
Skrine na odpadové nádoby pre 
jednu, dve alebo tri nádoby na 2 
kolieskach do objemu 240 l.

SILENT séria 800
Skrine na kontajnery so 4 kolesami 
do objemu 800 l alebo nádoby 
s dvoma kolieskami do 240 l.

Vysoko kvalitné skrine sa postarajú nie len o príjemný vzhľad, ale 
aj o ochranu nádob na odpad a kontajnerov pred poveternostnými 
vplyvmi a nepríjemným hmyzom. Vhadzovacie otvory zabraňujú 
preplneniu a znečisteniu okolia.

Kontajnerové stojiská tak ostávajú čisté, upratané a bez zápachu a 
to pri veľmi tichej manipulácií.

Jednoduchšie to už ani nejde. So svojou nízkou výškou úchytov 
a vhadzovacích otvorov umožňuje SILENT komfortný prístup pre 
všetkých užívateľov ako aj pre bezbariérový prístup. Inteligentný 
uzamykací systém umožňuje jednoduchú a komfortnú obsluhu 
a môže byť integrovaný do uzamykacieho otvoru.

Pre domácnosť alebo verejný priestor SILENT ponúka výber 
zo širokej škály produktov. S návrhom pre dvojkolieskové a 
štvorkolesové nádoby až do objemu 1100 L môžete podľa potreby 
flexibilne konfigurovať systémy pre zber a recykláciu odpadov.

Skrine SILENT sú vždy dodávané 
našimi špeciálnymi vozidlami a to 
tak, že sú okamžite pripravené 
k  použitiu. Tým ušetríte svoj 
čas aj náklady. A pokiaľ je to 
potrebné, môžu byť aj rýchlo 
a flexibilne nahradené.

Jednoducho komfortné

Vždy vhodné riešenie

Dodávka bez 
veľkých nákladov

Všetko na poriadku

Konštrukcia pripravená k okamžitému použitiu znižuje stavebné 
náklady. Inteligentný uzamykací systém zabraňuje vhadzovaniu 
cudzím osobám a zlepšuje stupeň naplnenia nádob ako aj 
vytriedenia odpadu.

Do detailov premyslená konštrukcia a precízne spracovanie 
zaisťujú, že sa SILENT skutočne uplatní. Vzhľad prírodného kameňa 
a zvláštne povrchové efekty prispievajú spoločne s rôznymi farbami 
dvier a vík k vizuálnemu zlepšeniu okolia.

Väčšia kontrola a nižšie náklady

Dokonalé svojim tvarom a farbou



TREND
koňakovo hnedá/antracitová šedá

TREND
čisto biela/jadeitová zeleň

TREND
šedá s fialovým nádychom

TREND
perleťová béžová/krémovo žltá

Dvere a veká skríň SILENT majú práškový náter pomocou tzv. 
systému Duplex podľa EN 1090. Farebný náter pozinkovanej ocele 
je obzvlášť vysoko kvalitný ochranný systém a zaisťuje vysokú 
stálosť na svetle a odolnosť voči poveternostným vplyvom, ako 
i pevnosť proti nárazom a škrabancom. Dvojitá ochrana proti korózii 
s výrazne dlhšou trvanlivosťou a životnosťou. Použitím prášku bez 
rozpúšťadiel sa jedná o ekologický spôsob farebného designu.

Štandardne sú dvere vhadzovacej klapky a veká skríň SILENT 
ponúkané vo farebnom odtieni biely hliník alebo v siedmych 
ďalších trendových farbách. Umožňujú individuálny vzhľad a 
prispôsobenie celkovej architektúre a urbanistickému prostrediu. 
Základné a farby Trend majú jemnú textúru na povrchu 
s hodvábnym matným leskom. 

Dvere a veká prémiového prevedenia sú vyrobené z nerezovej ocele, 
ktorá sa vyznačuje nadčasovým ušľachtilým vzhľadom, je odolná 
a ľahko sa čistí. Valcovaná tkaná štruktúra nevykazuje známky 
opotrebenia a malých škrabancov. Čistenie pomocou prostriedku 
na nerezovú oceľ chráni povrchy a uľahčuje čistenie. Extrémne 
dlhodobá kvalita zaisťuje dobu užívania na celé desaťročie dopredu. 
Použitá chrómniklová oceľ je úplne recyklovateľná.

Navyše radi vyhotovíme farebné odtiene a povrchové štruktúry podľa 
vašej voľby. Farebný náter vhadzovacieho veka napr. vo farbe druhov 
odpadu alebo ako designový prvok je možný.

Z technických dôvodov tisku sa môžu uvedené farebné odtiene líšiť 
od originálov.

Skrine majú monolitický, liaty korpus z umelého kameňa. Svoj 
jedinečný design získava vytvrdením zodpovedajúcim spôsobom 
vytvorených oceľových bednení alebo foriem s malou hrúbkou stien 
od 40 mm do 100 mm.

Pužitý betón je vyrobený podľa DIN EN 206-1, EN 13198. ako 
i podľa smernice vodotesnosti v normovej pevnosti C35/45 
a dostáva sa tak dve triedy nad požadovanú triedu pevnosti. 
Optimalizáciou množstva cementového lepidla pri spracovaní ako 
samozhutňujúceho betónu sa nám podarila dosiahnuť vysoká 
odolnosť proti prenikaniu vody a tým účinne chrániť náš betón pred 
koróziou v dôsledku reakcií alkalickej kyseliny kremičitej.

Viditeľné plochy sú opracované umelým kameňom, zodpovedajú 
vysokým požiadavkám na design. Rovnako ako u prírodného 
kameňa nie je možná absolútne homogénna štruktúra. Podľa 
rozdelenia prímesí bude vždy dochádzať k výkyvom. Po určitej dobe 
je možné dosiahnuť ošetrujúcim čistením homogénnejšieho vzhľadu.

Štandardne sú skrine SILENT ponúkané so základnými povrchmi 
alebo Trend.

Z technických dôvodov pri tisku sa môžu uvedené vonkajšie plochy 
umelého kameňa líšiť od originálnych tónov.

Práškový náter Duplex alebo nerezová oceľ

Prémium

Korpus z umelého kameňa

Vysoko kvalitný vzhľad 
a dlhá životnosť

ZÁKLAD
biely hliník

ZÁKLAD
Bočné steny a strecha majú hladké 
plochy pohľadového betónu, plniaca 
strana je pritom ručne obtiahnutá 
a vyhladená. Svetlo šedé zafarbenie 
hladkého pohľadového betónu 
závisí len na použití cementu.

pohľadový betón, 
hladký

ľadovo 
šedá

žltá zmes

perleťová 
čierna

perleťová šedá

veronská 
červeň 
(rubínová)

PRÉMIUM
nerezová oceľ

TREND
Viditeľné betónové plochy sú 
opracované umelým kameňom 
pomocou vymývania povrchov. 
Špeciálnou povrchovou úpravou je 
vymývaná cementová zmes, takže 
sú obnažené a viditeľné prírodné 
kamene. Hĺbka vymytia sa jemne 
mení a pohybuje sa v závislosti na 
veľkosti zŕn, obvykle však medzi 
dvoma až šiestimi milimetrami.
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Vďaka vyvinutému konceptu dverí 
a zámkov je možné skrine SILENT 
otvárať jednoducho rukou. Odhlučnené 
uzamykanie pomocou sklopných páčiek 
výrazne znižuje emisie hluku.

Vyklopenie odpadových a recyklačných 
nádob je prispôsobené pri skriniach 
SILENT čo najjednoduchšie. Pretože sú 
kolieska bezpečne aretované na zemi, je 
možné všetko previesť jedným ťahom ruky.

Tichá manipulácia a jednoduchá ovládateľnosť

Výhody a funkcie

1. 2.

Uzamykanie pomocou sklopných páčiek
Jednoduché použitie a odhlučnenie 
s jednoduchým cylindrickým zámkom.

Záchytné putko pre pohodlnú obsluhu 
odpadových a recyklačných nádob.

Bezpečná aretácia koliesok
Nastaviteľný sklopný rám pre nádoby na 120 l 
alebo vybranie v spodnej časti skrine pre 
nádoby o objeme 240 l.

Podlahový uholník z nerezovej ocele
Ako odolná ochrana pri nájazde.

Zámok na dvojitú skriňu (voliteľné)
Automatické zatváranie pre cylindrickú vložku 
zhodnú s budovou a trojhranný zámok.

Rám z nerezovej ocele s tlmeným dorazom dverí
Umožňuje tiché uzatváranie dverí.

Ak je nádoba na odpad bezpečne 
v záchytnom pútku,môžete otvoriť veko 
k naplneniu ľahko a pohodlne, pretože 
k tomu potrebujete len jednu ruku.

Zatiaľ čo držíte jednou rukou veko, môžete 
druhou rukou vhodiť odpadkové vrece do 
nádoby, nakoľko sa vhadzovanie nachádza 
v ergonomickej výške, je veľmi pohodlné.

3. 4.

SILENT Séria 120/240
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SILENT séria 120/240

Technické údaje SILENT 243SILENT 242SILENT 241

Rozmery š x h x v (cm)

Približná hmotnosť (kg)

Kompatibilné nádoby (l)

Max. počet nádob

Uzatváracie systémy

Dverový rám

Aretácia koliesok

73 x 84 x 125

325

60 / 80 / 120 / 140 / 240

1

Sklopná páčka (S) 
Dvojité uzamykanie (O)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Vyberanie v podlahe skrine (S)
Sklopný rám pre nádoby o objeme 

120l (0)

137,5 x 84 x 125

585

60 / 80 / 120 / 140 / 240

2

Sklopná páčka (S) 
Dvojité uzamykanie (O)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Vyberanie v podlahe skrine (S)
Sklopný rám pre nádoby o objeme 

120l (0)

203 x 84 x 125

830

60 / 80 / 120 / 140 / 240

3

Sklopná páčka (S) 
Dvojité uzamykanie (O)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Vyberanie v podlahe skrine (S)
Sklopný rám pre nádoby o objeme 

120l (0)

Pre nádoby s 2 kolieskami do 240 l

SILENT 241
Korpus: perleťová čierna, rám nerezová oceľ,
dvere: perleťovo béžová

SILENT 242
Korpus: perleťovo čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: tmavo šedá s fialovým nádychom

SILENT 243
Korpus: perleťová čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: antracitová šedá

Pre nádoby s 2 kolieskami do 120 l

SILENT 121
Korpus: perleťová čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: nerezová oceľ

S=štandardné, 0=voliteľné

S=štandardné, 0=voliteľné

SILENT 122
Korpus: ľadovo šedá, rám: nerezová oceľ,
dvere: čisto biela 

SILENT 123
Korpus: perleťová šedá, rám: nerezová oceľ,
dvere: antracitová šedá

Technické údaje SILENT 121 SILENT 122 SILENT 123

Rozmery (cm)

Približná hmotnosť (kg)

Kompatibilné nádoby (l)

Max. počet nádob

Uzatváracie systémy

Dverový rám

Aretácia koliesok

63 x 69 x 110

300

60 / 80 / 120

1

Sklopná páčka (S), Dvojité uzamykanie (0)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Sklopný rám (S)

117,5 x 69 x 110

425

60 / 80 / 120

2

Sklopná páčka (S), Dvojité uzamykanie (0)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Sklopný rám (S)

172 x 69 x 110

570

60 / 80 / 120

3

Sklopná páčka (S), Dvojité uzamykanie (0)

Nerezová oceľ (S), Vo farbe dverí (0)

Sklopný rám (S)
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SILENT séria 800/1100

Tichá manipulácia a ľahká ovládateľnosť

Výhody a funkcie

Vrchné gumové tesnenie
Tlmí hluk, znižuje zápach a zabraňuje komíno-
vému ťahu.

Trojhranný stredový zámok
Trojhranný zámok z nerezovej ocele pre 
otváraciu klapku.

Variabilná obruba
Plynule nastaviteľná pre optimálne umiestnenie 
nádob a kontajnerov.

Vhadzovacie veko s bezúdržbovými 
teleskopickými tlmičmi
Zabraňujú hluku, poškodeniu a zraneniu.

Vymeniteľné označenie druhov odpadu 
(voliteľné) - Kovový štítok, namontovaný na 
čelnej strane, upevnený špeciálnymi šróbami.

Bezpečné uzatvorenie otvárajúcej klapky
Obojstranne uzamykateľná, ovládaná pomocou 
trojhranného stredového zámku.

Násypný kanál (voliteľné)
Umožňuje bezpečné a čisté naplnenie nádob 
o objeme 240 l.

Ergonomická obslužná výška
S výškou úchytu 1 250 mm.

Hlukovo tlmené dvere
Vďaka strojovým izolačným rohožiam.

Jednoduchá obsluha jednou rukou
Jedna ruka na odpadové vrece, jedna ruka na 
obsluhu.

Podlahový uzatvárací plech s kefami
Plynule nastaviteľný proti malým zvieratám 
a znečisteniu.

Centrálne uzamykanie na veku (voliteľné)
Automaticky uzamyká vhadzovacie veko, čím 
zabraňuje vhadzovaniu odpadkov cudzími 
osobami.

1 2
50

 m
m
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Pre kontajnery so 4 kolieskami do objemu 1100 l

SILENT 800 SILENT 1100 SILENT 1100 EH 1Technické údaje

Rozmery š x h x v (cm)

Približná hmotnosť (kg)

Kompatibilné nádoby (l)

Vhadzovací otvor pre

Uzatváracie systémy

Rozšírené vybavenie

166 x 100 x 145

1 070

240 / 600 / 660 / 770 / 800

vrecia do 40 l (S)
vrecia do 60 l (0)
vrecia do 110 l (0)

papier a kartón (0)

Trojhranný stredový zámok (S)
Centrálne uzamykanie

pre vhadzovacie veko (0)

Násypný kanál (0), Označenie 
odpadu (0), Vhadzovacie veko

vo farbe druhu odpadu (0)

166 x 132 x 166

1 500

240 / 600 / 660 / 770 / 800 / 1 100

vrecia do 40 l (S)
vrecia do 60 l (0)
vrecia do 110 l (0)

papier a kartón (0)

Trojhranný stredový zámok (S)
Centrálne uzamykanie

pre vhadzovacie veko (0)

Násypný kanál (0), Označenie 
zložiek (0), Vhadzovacie veko

vo farbe druhu odpadu (0)

166 x 132 x 166

1 520

240 / 600 / 660 / 770 / 800 / 1 100

vrecia do 40 l (S)
vrecia do 60 l (0)
vrecia do 110 l (0)

papier a kartón (0)

Trojhranný zámok (S)
Centrálne uzamykanie

pre vhadzovacie veko (0)

Stupienok (0), Násypný kanál (0), 
Označenie druhov odpadu (0), Vhadzovacie 

veko vo farbe druhu odpadu (0)

SILENT 800
Korpus: perleťovo šedá; Dvere, vhadzovacia 
klapka a veko: antracitovo šedá

SILENT 1100
Korpus: perleťovo šedá;
Dvere, vhadzovacia klapla a veko: nerezová oceľ

SILENT 1100 EH 1
Korpus: pohľadový betón (vpredu); Vhadzovacia 
klapka a veko (vzadu): jadeitová zeleň

Vhadzovacie otvory pre všetky druhy odpadov a recyklovateľného materiálu

• Štandardné prevedenie s dvomi   
 vhadzovacími otvormi pre vrecia s objemom  
 do 40l,
• Rozmery: 356 mmx 320 mm (š x v),
• S násypným plechom pre bezpečné  
 a vystredené plnenie kontajnerov,
• Voliteľné: Centrálne uzamykanie pre  
 vhadzovacie veko,
• Voliteľné: dva vhadzovacie otvory  
 356 mm x 362 mm (š x v) na vrecia do  
 objemu 60 l.

• Voliteľný vhadzovací otvor na veľké vrecia  
 s objemom do 110 l,
• Rozmery: 918 mm x 360 mm (š x v)
• Vhadzovacie veko s bezúdržbovými  
 teleskopickými tlmičmi,
• Voliteľné: Centrálne uzamykanie na   
 vhadzovacie veko.

• Voliteľný vhadzovací otvor (štrbina) pre  
 papier a kartón,
• Rozmery: 915 mm x 150 mm (š x v),
• Úzky vhadzovací otvor chráni pred   
 dažďom a optimalizuje stupeň naplnenia  
 kontajneru.

Vhadzovací otvor 40/60 l Vhadzovací otvor 110 l Vhadzovací otvor papier 
a kartón

S=štandardné, 0=voliteľné

06



www.elkoplast.sk

SK
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