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Działalność CONTENUR polega na 
projektowaniu, produkcji i sprzedaży 
kompleksowych rozwiązań w zakresie 
pojemników na odpady komunalne w celu 
podwyższania jakości życia, wspierania 
zrównoważonego rozwoju i udoskonalania 
estetyki miast.

Działalność produkcyjną uzupełnia bogaty 
wachlarz usług, w skład którego wchodzą: 
doradztwo w zakresie wyboru właściwego 
usytuowania dla produktów firmy oraz 
kompleksowa konserwacja ulicznych 
pojemników, terenów rekreacyjnych i 
sportowych oraz placów zabaw dla dzieci.

Od momentu powstania w 1984 roku 
CONTENUR postawił na produkty i serwisy 
zaprojektowane z myślą o udoskonaleniu 
gospodarki odpadów komunalnych. 

Kompleksowe 
rozwiązania 
w ponad 40 
krajach 

FIRMA

01
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InnowacyjnośćJakość Ekspertyza

Wkomponowanie w 
krajobraz miejski

Kompleksowe 
rozwiązania

Rozwój 
międzynarodowy

Kompleksowe 
rozwiązania 
wysokiej jakości

Od założenia przedsiębiorstwa zespół 
przemysłowy i zespół ds. rozwoju produktów 
we współpracy z najbardziej prestiżowymi 
uczelniami pracują nad wynajdywaniem 
globalnych rozwiązań wysokiej jakości.

Począwszy od wstępnego doradztwa, 
konsultingu, produkcji i instalacji pojemników 
na odpady, a skończywszy na ich 
kompleksowym serwisie w celu oferowania 

klientom najlepszych innowacyjnych, 
sprawdzonych rozwiązań wysokiej 
jakości na miarę współczesnych miast. 
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Badania w zakresie systemów 
pojemników i konsulting
Usługi doradcze i konsultingowe 
dla właściwego wdrożenia systemu 
mechanicznej zbiórki odpadów w zależności 
od potrzeb danego miasta.

Certyfikowana produkcja i 
instalacja
CONTENUR dysponuje środkami produkcji 
i najbardziej zaawansowaną technologią 
w branży, co umożliwia stosowanie 
wtryskowego HDPE do produkcji 
pojemników o dużej pojemności.

Produkty firmy CONTENUR opracowano 
mając na względzie specyfikacje konieczne 
dla uzyskania najbardziej wymagających 
certyfikatów. 

Aby firma mogła uzyskać certyfikat na dane 
produkty, muszą one zostać poddane 
badaniom i testom gwarantującym 
i obejmującym aspekty techniczne 
ustanowione przez organizację TÜV SÜD 
oraz zapewniającym zgodność produktów z 
wymogami technicznymi normy europejskiej 
EN 840 i RAL-GZ 951/1.

Kompleksowe usługi  
wysokiej jakości
CONTENUR zatrudnia wysoko 
wykwalifikowanych pracowników z 
bogatym doświadczeniem w zakresie prac 
kontrolnych, serwisowych i naprawczych 
prowadzonych na pojemnikach.

Centrum danych CONTENUR
W celu oferowania kompleksowego 
serwisu wysokiej jakości CONTENUR 
dysponuje centrum danych do 
monitorowania usług serwisowych za 
pomocą inteligentnych rozwiązań. 

Rear Loading containers, 2 wheels capacity: 120L, 240L
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Ponieważ DOŚWIADCZENIE firmy 
CONTENUR w dziedzinie produkcji 
pojemników i usług powiązanych zapewnia 
innowacyjne, sprawdzone i solidne 
rozwiązania wysokiej jakości, będące 
wyróżnikiem firmy od ponad 30 lat.

JAKOŚĆ I POZIOM USŁUG pioniera 
na rynku dały przedsiębiorstwu pozycję 
czołowej firmy w zakresie opracowywania 
rozwiązań dla miast.

INNOWACJA jest kluczowym elementem 
w tworzeniu procesów, usług i produktów 
w firmowym dziale ds. badań i rozwoju 
dostarczającym nowe rozwiązania w 
zakresie gospodarki odpadów komunalnych.

PERSPEKTYWA ROZWOJU 
MIĘDZYNARODOWEGO i dalekowzroczna 
wizja sprawiają, że CONTENUR to najlepszy 
wybór dla klientów w ponad 40 krajach.

PROJEKTOWANIE produktów przy 
zastosowaniu rozwiązań opracowanych 
z myślą o dostosowaniu do miejskiego 
krajobrazu stanowi kolejny element 
krzewienia recyklingu i wspierania ochrony 
środowiska.

Dlaczego 
CONTENUR?

UsługiNiezawodność Projekt

Poszanowanie 
środowiska

Perspektywa rozwoju 
międzynarodowego 

Wyszukiwanie 
nowych rozwiązań
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Pojemniki firmy CONTENUR są znane 
z jakości, trwałości i wytrzymałości, a 
ich estetykę zaprojektowano z myślą o 
wkomponowaniu w miejski krajobraz.
Asortyment miejskich pojemników do zbiórki 
odpadów cechuje:

t   Zastosowanie plastiku ze względu 
na niewielką wagę, elastyczność, 
estetyczny wygląd i odporność na 
działanie czynników atmosferycznych.

t   Duży wybór rozwiązań do selektywnej 
zbiórki odpadów.

t   Ogólnodostępność dla wszystkich 
użytkowników.

Pojemniki firmy CONTENUR 
zaprojektowano, by zapewnić rozwiązania 
na miarę wszelkich potrzeb, dlatego w 
czasie ich produkcji brane są pod uwagę 
wszelkie niuanse dla otrzymania produktu 
doskonale wkomponowanego w otoczenie.

Dysponujemy 
certyfikatami jakości:

Jakość , 
trwałość  i 
wytrzymałość

POJEMNIKI

02

Pojemniki z tylnym załadunkiem o pojemności 120H i 360 litrów
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OS OO OP OW KP SL DP KWP ZE P ZP TO

2400

3200D

2200F

3200F

Zaprojektowane 
w harmonii 
z miejskim 
krajobrazem

POJEMNIKI Z BOCZNYM 
ZAŁADUNKIEM

Pojemniki z bocznym załadunkiem 
wykonano z zastosowaniem technologii 
wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości 
i zaprojektowano z myślą o doskonałym 
wkomponowaniu w miejskie otoczenie.
Wykonane z przyjaznych dla środowiska 
materiałów według przemyślanego i 
nowatorskiego projektu.

Pojemniki z bocznym załadunkiem nadają się 
znakomicie do selektywnej zbiórki różnych 
rodzajów odpadów: papieru i tektury, szkła, 
tworzyw sztucznych i opakowań itp., ponadto 
dostępne są w różnych kolorach i z rozmaitym 
wyposażeniem dodatkowym.

ProjektInnowacyjność Ogólnodostępnośćv

Prosta konserwacjaElementy inteligentnePoszanowanie 
środowiska

OS: Otwór wrzutowy na szkło | OO: Otwór wrzutowy na opakowania | OP: Otwór wrzutowy na papier | OW: Ogólnodostępny otwór wrzutowy | KP: Kiosk wrzutowy o ograniczonej pojemności 
SL: System ustawienia w jednej linii | DP: Dźwignia do odsuwania pokrywy | KWP: Klapa w pokrywie | ZE: Zamek elektroniczny | P: Pedał | ZP: Z opcją personalizacji | TO: Taśma z oznaczeniem 
rodzaju odpadu  

Pojemnik z boczn ym załadunkiem pojemnosc: 3200 l

Pojemnik z boczn ym załadunkiem pojemnosc: 3200 l
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Najpełniejsza 
oferta

POJEMNIKI Z TYLNYM 
ZAŁADUNKIEM

Dwu- i czterokołowe pojemniki z tylnym 
załadunkiem zostały wykonane z 
wtryskowego HDPE, a ich konstrukcja 
została zaprojektowana z myślą o  
ułatwieniu obsługi. 

Pojemniki z tylnym załadunkiem spełniają 
najbardziej rygorystyczne międzynarodowe 
normy jakości we wszystkich dziedzinach 
działalności firmy (DIN, EN-840, ISO, UN). 
Są dostępne w wielu kolorach wraz z 
kompletnym wyposażeniem dodatkowym 
stanowiącym idealne rozwiązanie wszelkich 
problemów związanych ze zbiórką odpadów 
w mieście, a ponadto są łatwe w instalacji.

BU: Boczny uchwyt | OS: Otwór wrzutowy na szkło | OO: Otwór wrzutowy na opakowania | OP: Otwór wrzutowy na papier | OW: Ogólnodostępny otwór wrzutowy | OSO: Otwór wrzutowy ze 
szczotkami na opakowania | KP: Klapa w pokrywie | ZA: Zamek automatyczny | ZR: Zamek ręczny | P: Pedał | CH: Centralny hamulec | S: Stabilizator | PK: Podnóżek | KS: Klapa w ścianie | 
UW: Uchwyty na widły wózka widłowego | SO: System Oshner | B: Blokada | SW: System wyciszania

Dwukołowe BU OS OO OP OSO KP ZA ZR P PK SW

80

90 

120H

120F

140

180

240F

240H

360

Czterokołowe BU OS OO OP OW OSO KP ZA ZR P CH S KS UW SO B SW

700

800

1100D

1100TC D

Inne pojemniki BU ZA ZR P PK SW

Biopojemnik

Domowy pojemnik na odpady

Pojemnik na olej

Pojemniki z tylnym załadunkiem o pojemności 120H i 240H litrów

Bogaty wybór 
kolorów

Elektroniczne 
chipy

Z opcją 
personalizacji
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Pojemniki z rozładunkiem HDS OS OO OP OW SK SH

Pojemnik igloo okrągły

Pojemnik igloo prostokątny

Pojemnik igloo 3200-litrowy

Pojemnik igloo 3200-litrowy  
na szkło

Pojemnik igloo Cité

Pojemnik igloo Ágora

Pojemnik metalowy

Do selektywnej 
zbiórki opadów

POJEMNIKI Z 
ROZŁADUNKIEM HDS

Pojemniki z rozładunkiem HDS posiadają 
estetykę doskonale dopasowaną do 
miejskiego krajobrazu, są łatwe w 
konserwacji i zapewniają wiele różnorodnych 
rozwiązań dla każdego rodzaju opadów: 
szkła, papieru i opakowań.

Pojemniki z rozładunkiem HDS zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem 
polietylenu liniowego o wysokiej gęstości 
metodą formowania rotacyjnego, są 
jednobarwne i cechują się odpornością na 
działanie promieniowania UV i wody, co 
zapewnia znakomitą wytrzymałość produktu 
na działanie czynników atmosferycznych.

Łatwy serwisŁatwe opróżnianieWkomponowane w 
krajobraz miejski

OS: Otwór wrzutowy na szkło | OO: Otwór wrzutowy na opakowania | OP: Otwór wrzutowy na papier | OW: Ogólnodostępny otwór wrzutowy | SK: System Kinshofer | SH: System rozładunku 
za pomocą podwójnego haka 

 Pojemnik Igloo Cité, pojemność: 2200 l



10

Pojemniki podziemne firmy CONTENUR 
są znane z wytrzymałości, lekkości 
i elastyczności, a ich estetykę 
zaprojektowano z myślą o wkomponowaniu w 
miejski krajobraz włącznie z centrum miasta. 
Firma CONTENUR jest pionierem w 
zastosowaniu plastiku do produkcji 
podziemnych pojemników.

Cechują je między innymi następujące 
właściwości: 

t   Są higieniczne ze względu na  
łatwość mycia.

•   Zapewniają skuteczną zbiórkę odpadów.
Poszanowanie 

środowiska
Bezpieczne platformyŁatwość mycia

•   Zapewniają bezpieczeństwo z 
uwagi na zastosowanie platform 
zabezpieczających.

•  Są przyjazne dla środowiska.

•   Odznaczają się modularnością, co 
daje możliwość łączenia elementów 
plastikowych i metalowych.

Proces produkcji certyfikowany zgodnie z 
normami UNE EN ISO 9001 i UNE EN  
ISO 140001.

Wytrzymałość , 
lekkość  i 
elastyczność .

POJEMNIKI PODZIEMNE

03
 Instalacja kiosku wrzutowego Europa

 Kiosk wrzutowy Cité
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SYSTEM POJEMNIKÓW Z 
BOCZNYM ZAŁADUNKIEM
System pojemników podziemnych z 
bocznym załadunkiem może pomieścić  
1 lub 2 pojemniki z bocznym załadunkiem 
o pojemności do 3200 litrów.

Górna platforma zawiera wykończenie 
w postaci przeciwpoślizgowej blachy 
ryflowanej lub płyty do wpuszczenia w 
nawierzchnię, z możliwością umieszczenia 
na pochyłym terenie o maksymalnym kącie 
nachylenia wynoszącym 10%. Szczelność 
całej konstrukcji jest zagwarantowana 
niezależnie od wybranego wykończenia.

Prefabrykaty betonowe wykonano zgodnie z 
normą EN-206 (Klasyfikacja XS3). Pojemniki 
podziemne są uruchamiane za pomocą 
niezależnej centrali hydraulicznej, zdalnie 
sterowanej za pomocą konsoli.

SYSTEM POJEMNIKÓW Z 
TYLNYM ZAŁADUNKIEM 
System pojemników podziemnych z 
tylnym załadunkiem może pomieścić 2, 
3 lub 4 pojemniki z tylnym załadunkiem o 
pojemności do 1300 litrów.

Górna platforma zawiera wykończenie 
w postaci przeciwpoślizgowej blachy 
ryflowanej lub płyty do wpuszczenia w 
nawierzchnię, z możliwością umieszczenia 
na pochyłym terenie o maksymalnym kącie 
nachylenia wynoszącym 10%.

Prefabrykaty betonowe wykonano zgodnie z 
normą EN-206 (Klasyfikacja XS3).
Pojemniki podziemne są uruchamiane 
poprzez podłączenie do śmieciarki lub za 
pomocą niezależnej centrali hydraulicznej.

SYSTEM ROZŁADUNKU HDS 
Wszystkie pojemniki podziemne z systemem 
rozładunku HDS spełniają normy EN 13071-
1:2008 i EN 13071-1:2008.

Prefabrykaty betonowe wykonano zgodnie 
z normą EN-206 (Klasyfikacja XS3). 
Pojemności dostępne w tym systemie 
pojemników podziemnych to 3m3, 4m3 
i 5m3. Pojemniki podziemne wykonano 
ze stali ocynkowanej i HDPE o zdolności 
retencji odcieków do 180 litrów.

Górna platforma zawiera wykończenie w 
postaci przeciwpoślizgowej stalowej blachy 
ryflowanej ocynkowanej na gorąco lub płyty 
do wpuszczenia w nawierzchnię. Poziom 
hałasu wytwarzany przez pojemniki 
podziemne wynosi od 62,4 lpa (db) do 
82,4 lwa (db) i spełnia wymogi dyrektywy 
2000/14/WE i badań opisanych w ww. 
dyrektywie.

 System rozładunku HDS
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Ich konstrukcja zapewnia zwiększenie 
skuteczności i przyspieszenie zbiórki 
odpadów i sprzątania, są też niezwykle 
odporne na uderzenia, a do tego wygodne i 
proste w użyciu. Kosze miejskie CONTENUR zostały 

zaprojektowane z myślą o wkomponowaniu 
w otoczenie i są wykonane z polietylenu, 
stali lub stopu aluminium. Zostały 
wyprodukowane zgodnie z najbardziej 
rygorystycznymi normami jakości i są 
niezwykle funkcjonalne. 

Łatwa instalacja
KOSZE

05

SolidnośćDoskonale dopasowane 
do miejskiego krajobrazu

Łatwość mycia

Seria koszy Milenium P BP PP WK

Milenium 50l

Milenium 80-litrowy zakryty

Milenium 80-litrowy odkryty

Milenium 130l

Seria koszy Ágora P BP PP WK

Italica 50l 

Diana 80l

Atenea 80l

Minerva 130l

P BP PP WK

Goya

P BP PP WK

Clásica

P BP PP WK

Din 50l

Seria koszy Europa P BP PP WK

Europa 50l

Europa 130l

Seria koszy Barcelona P BP PP WK

Barcelona

Ciudad de Barcelona 70l

Ciudad de Barcelona 220l

P: Popielniczka | BP: Blaszka do gaszenia papierosów | PP: Pojemnik z dwoma przegródkami | WK: Wybór kolorów

Seria koszy Ágora, warianty: Diana 80-litrowy, Minerva 130-litrowy, Atenea 80-litrowy, Itálica 50-litrowy.
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Jest to system umożliwiający aktywne 
uczestnictwo obywateli w utrzymaniu 
czystości, prosty w użyciu i łatwo 
rozpoznawalny. Zapewnia bogaty wybór 
solidnych i trwałych pojemników o konstrukcji 
dopasowanej do konkretnych potrzeb 
klienta. Pojemnik Sanecan® do zbiórki psich 
odchodów pomyślano jako rozwiązanie 
poprawiające wizerunek miasta, przyczyniające 
się do polepszenia wyglądu ulic i chodników 
oraz do uproszczenia czynności związanych z 
utrzymaniem czystości i higieny, a efekty jego 
zastosowania są nadzwyczaj korzystne.

Innowacyjne 
rozwiązania

SANECAN®

06

Niezwykle funkcjonalneŁatwość myciaPsie odchody

WK PT ZP EI

Madrid

Sicilia

Neptuno

Olimpia

WK: Wybór kolorów | PT: Podajnik torebek | ZP: Z opcją personalizacji |  
EI: Elementy inteligentne

Wariant: Sanecan Sicilia

Wariant: Sanecan Neptuno
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Innowacyjne, 
sprawdzone 
rozwiązania 
wysokiej jakości

USŁUGI

07

W trosce o zapewnienie kompleksowych 
rozwiązań CONTENUR świadczy usługi 
utrzymania i konserwacji wszystkich 
produktów wchodzących w skład gospodarki 
odpadami komunalnymi i zarządzania 
placami zabaw. 

Jest to możliwe głównie z uwagi na bogate 
doświadczenie w branży, które pozwoliło nam 
wyspecjalizować się w wykonywaniu usług 
związanych z dbałością o estetykę miejską.

CONTENUR dysponuje maszynami i 
pojazdami wyposażonymi w najnowsze 
osiągnięcia technologii oraz zestawem 
narzędzi i części zamiennych umożliwiających 
rozwiązywanie wszelkich problemów w 
rekordowo krótkim czasie.



17

Jakość
Jakość wszystkich usług stanowi kluczowy 
element dla CONTENUR, zaś wszystkie 
dziedziny działalności firmy i procesy 
posiadają certyfikaty. 
 

Kompleksowe rozwiązania
Uzyskane z uwagi na doświadczenie 
przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości w 
zakresie systemów pojemników. 
 

Innowacyjność
Na każdym etapie projektowania i 
świadczenia usług. 
 

JakośćDoświadczenie 
lidera

Elastyczność

Elastyczność  i dostosowanie
Do konkretnych potrzeb klientów. 
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Pojemniki
Badania w zakresie systemów 
pojemników. CONTENUR dobiera 
wielkość floty pojemników i doradza na 
temat odpowiednich wariantów produktów 
w zależności od cech miasta i rodzaju 
segregacji oraz zbiórki odpadów. Pojemniki 
instaluje się z uwzględnieniem optymalnej 
lokalizacji i tras dla pojazdów serwisowych.

Doświadczenie w serwisowaniu. 
CONTENUR zatrudnia wysoko 
wykwalifikowanych pracowników z 
bogatym doświadczeniem w zakresie prac 
kontrolnych, serwisowych i naprawczych 
prowadzonych na pojemnikach.

Kosze
Instalacja. Biorąc za punkt wyjścia studium na 
temat ruchu pieszego i kołowego oraz obszar 
objęty instalacją, obliczamy liczbę niezbędnych 
koszy na śmieci i instalujemy dodatkowe lub 
dokonujemy renowacji całej floty.

Serwis, naprawy i mycie. Okresowe kontrole 
i utrzymanie zapobiegawcze obejmujące 
przegląd zamków i zamocowań. Każdy 
wariant kosza na śmieci jest poddawany 
konkretnym pracom dostosowanym do 
materiału, z jakiego został wykonany 
dany produkt (metal, tworzywo sztuczne). 
Pilnych napraw dokonuje się w najkrótszym 
możliwym czasie.

Pojemniki podziemne i 
półpodziemne
Kontrola i utrzymanie zapobiegawcze. 
Zespół ds. utrzymania firmy CONTENUR 
odpowiada za to, by poszczególne części 
składowe pojemnika utrzymywano w 
doskonałym stanie. Przeprowadza się 
okresowe kontrole kluczowych części 
składowych, w czasie których zwraca się 
szczególną uwagę na oględziny stanu 
przewodów elektrycznych i hydraulicznych 
oraz systemów podnoszenia i rozładunku.
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InnowacyjnośćSolidność i 
niezawodność

Niezwykle 
profesjonalne 

usługi

Mycie. Pracownicy firmy CONTENUR  
myją wewnętrzne i zewnętrzne elementy 
kiosków wrzutowych, pojemników i szybów. 
Prace czyszczące obejmują usuwanie 
odcieków, szlamu oraz odprowadzanie 
wody zgromadzonej w wyniku 
przypadkowego zalania.

 

Pojemniki Sanecan®

Instalacja i kampanie informacyjne. 
Przeprowadza się badania na temat 
potrzeb w zależności od liczby psów w 
danej miejscowości i potrzeb zarządzania 
zainstalowanymi elektronicznymi 
akcesoriami do identyfikacji i kontroli. 
Prowadzi się odpowiednie kampanie 
informacyjne w zależności od rzeczywistych 
potrzeb gminy.

Zbiórka. Codzienne usuwanie odchodów 
i wymiana torebek na odchody w 
podajnikach.

Utrzymanie zapobiegawcze i naprawy. 
Ponowne malowanie, prostowanie, 
serwis zamków i podajników. Awarie są 
naprawiane w najkrótszym możliwym czasie, 
a pojemniki Sanecan są konserwowane 
przy uwzględnieniu wymogów związanych z 
ciągłym korzystaniem z pojemników.






