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So stále sa zvyšujúcou produkciou odpadov a rastúcimi nárokmi na ich stav a triedenie za účelom jeho ďalšieho spracovania je nutné 
postupne navyšovať kapacitu zberných miest, ktoré sú však často umiestnené v miestach, kde sa bojuje o každý meter. 
Nasadením našich polopodzemných kontajnerov sa Vám podarí lepšie využiť priestor zberného miesta a súčasne zvýšiť estetický vzhľad a 
čistotu zberného miesta, ktoré nebudú znečistené odpadkami.

Vhodné uplatnenie nájdu i v oblastiach s dlhšími zvozovými vzdialenosťami, pretože veľká kapacita umožňuje predĺženie zvozového intervalu 
a zníženie nákladov na zvoz. Dizajnové stvárnenie je výsledkom vlastného vývoja zohľadňujúceho nielen vzhľad, ale i ergonomické hľadiská.

Typ

objem (m³)
rozmery:  Ø x V (mm)

SemiQ 1,5 SemiQ 3,0 SemiQ 5,0

1,5 3,0 5,0

 Vyprázdňovanie
• pomocou hydraulického žeriavu do veľkoobjemových kontajnerov,
  prípadne do vozidiel vybavených lisovacou nadstavbou, 
• dvojhákové, pedálové alebo systém Kinshofer.

Polopodzemné
kontajnery
SEMIQ

 Použitie
• vhodné pre zber skla, papiera, plastov a zbytkového 
  zmesového komunálneho odpadu.

 Špecifikácia
• vyrobené z vysokohustotného polyetylénu,
• všetky oceľové diely sú žiarovo zinkované,
• skladajú sa z vonkajšieho sila zabudovaného v zemi (1350mm)
  a vnútorného vyberateľného kontajnera, valcový tvar.

 Základné varianty
• textilný vak alebo pevné vnútorné silo,
• štandardné veko alebo bezpečnostný vhadzovací otvor,
• vonkajšie obloženie wood alebo urban.

SemiQ 5,0 wood - referencie Valašské Meziříčí

ELKOPLAST
PRODUKT

1150 x 2510 1500 x   2700 1900 x 2770



Štandardné veko Dvojité štandardné veko Bezpečnostný vhod

 Typy viek

Ø 165 mm Ø 180 mm Ø 500 mm 200 x 250 mm 200 x 420 mm

 Vhadzovacie otvory

 SemiQ 1,5  SemiQ 3,0  SemiQ 5,0
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Textilný vak

Vnútorné silo s dvojhákovým otváraním 
(dvojdielne dno)

SemiQ 5,0 wood ceľkový pohľad SemiQ 5,0 urban prierez konštrukcie

Vnútorné silo s pedálovým otváraním 
(jednodielne dno)

Textilný vak s jednodielnym dnom

2016 - 11 - Technické zmeny vyhradené



SemiQ tmavo šedý + drevo

SemiQ tmavo šedý + drevo SemiQ tmavo šedý + nerezový plech

SemiQ tmavo šedý + tm.šedý trapézový plechSemiQ tm. šedý + strieborný trapézový plech SemiQ tmavo šedý + olivový trapézový plech

SemiQ svetlo šedý + tm. šedý trapézový plech

SemiQ svetlo šedý + hnedé umelé drevo SemiQ tmavo šedý + hnedé umelé drevo SemiQ tmavo šedý + šedé umelé drevo

Doporučené farebné 
kombinácie
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