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Nádoby sú určené k uskladneniu posypového materiálu (napr. piesok, 
štrk, soľ). Nádoby je možné účelne umiestniť na frekventovaných  
a v zime rizikových úsekoch, ako sú chodníky, zastávky, sídliská, 
mosty, benzínové stanice, školy, obchodné centrá, a pod.

Nádoby sú vyrobené zo sklolaminátu, vysoko odolného voči 
mechanickým, poveternostným a chemickým vplyvom (ľahké 
čistenie sprejových nástrekov). Na prianie zákazníka laminujeme 
logá, nápisy, čísla a pod. vo farebnom prevedení priamo na nádoby. 
Záručná doba 5 rokov.

SBA 110 s/bez výsypného otvoru

• vyrobené zo sklolaminátu,
• pánty z nehrdzavejúcej ocele,
• ostatné diely žiarovo zinkované,
• farebné prevedenie podľa stupnice RAL, štandardná farba je žltá.

• dlhá životnosť,
• vysoká tvarová stabilita,
• odolnosť proti UV žiareniu,
• možnosť stohovania (pri type SBA 400 i s vekom),
• estetický vzhľad,
• ľahké čistenie sprejových nástrekov.

• ukotvenie proti krádeži,
• uzamykanie veka vysiacim zámkom,
• lyžiny pre manipuláciu vysokozdvižným vozíkom,
• bez výsypného otvoru.

Špecifikácia:

Hlavné prednosti:

Opcie:

SBA 550

Sklolaminátové nádoby  
na zimný posyp
SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100
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SBA 400

SBA 110-1100

SBA 750

detail nerezového pántu

SBA 550

uzamykanie na vysiaci zámok ukotvenie proti krádeži

typ

SBA 110

SBA 220

SBA 400

SBA 420

SBA 550

SBA 750

SBA 1100

110

220

400

420

550

750

1100

695

885

1200

1100

1325

1325

1635

535

585

800

800

980

980

1220

540

650

630

735

740

930

990

objem (l) dĺžka (mm) výška (mm)šírka (mm)
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Nádoby sú vyrobené z polyetylénu, vysoko odolného voči 
mechanickým, poveternostným a chemickým vplyvom. Dizajn 
umožňuje výborné stohovanie a ľahkú manipuláciu vysokozdvižným 
vozíkom. Záručná doba 2 roky.

• vyrobené z polyetylénu,
• nekorodujúce a UV odolné,
• farebné verzie (veko/nádoba): oranžová/šedá,  
   žltá/šedá, zelená/šedá, žltá/žltá.

• robustné prevedenie vr. veka, zaručujúce dlhú životnosť,
• pohodlne prepravované paletovým alebo vysokozdvižným vozíkom,
• výborne stohovateľné,
• unikátny dizajn.

Špecifikácia:

Hlavné prednosti:

Polyetylénové nádoby  
na zimný posyp
ARROW - 200, 400

ARROW 400

ARROW 200
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ARROW 400 rôzne farby veka

ARROW 400 NASTOHOVANÉ NÁDOBY

ARROW 200

ARROW 200

typ

ARROW 200

ARROW 400

200

400

800

1200

800

800

855

855

objem (l) dĺžka (mm) výška (mm)šírka (mm)
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