Sanecan

Olimpia

El contenidor Sanecan per a la recollida d'excrements
canins és un sistema de caràcter participatiu,
concebut per contribuir a la millora de l'entorn urbà,
preservar l'aspecte estètic de carrers i voreres, i
simplificar les tasques de la neteja viària, obtenint
amb la seva instal ·lació resultats altament
satisfactoris. Fabricats en metall o polietilè i fàcilment
adaptables a qualsevol entorn urbà pel seu disseny
innovador i durador.

Sèrie SANECAN

Contenur manté en el procés de disseny i producció
dels seus contenidors, els procediments basats en la
norma UNE EN ISO 9001, a més, el sistema de gestió
mediambiental compta amb la certificació UNE EN
ISO 14001 per a l'assegurament de la qualitat.
El Grup Contenur garanteix la qualitat dels seus
productes i sota demanda, ofereix el manteniment
integral del producte. Per a més informació, contacti
amb la nostra xarxa tècnica comercial.

Sanecan Olimpia

Diámetre superior (mm)
Diámetre inferior (mm)
Alçada (mm)

Contenedor
478
280
660

Tapa
478
478
330

Suport

Tapa
Boca per a residus (mm)
Bosses disponibles
Máx

240 x 130
600 uds.

1120

CARACTERISTÍQUES TÈCNIQUES
• Cos i tapa fabricat en polietilè d'alta densitat.
•El contenidor consisteix en un cistell en forma de
con.
Està fabricat amb polietilè i compta amb un gruix de 6
mm. Al seu interior hi ha un altre cistell més petit que
constitueix el dipòsit per a les dejeccions canines.
•La Borsa-guant és de color negre per evitar la vista
dels residus. Són reciclables, opaques i
impermeables. De fácil utilització gràcies a les seves
dimensions ergonòmiques.

•Disposa d'un pedal per l'obertura de la tapa, que
facilita el dipòsit de la bossa-guant una vegada hagi
estat utilitzat.
•Darrers avenços en mesures antivandàliques per
aconseguir una major resistència del conjunt.
•Disseny amb estries verticals i terminació granulada,
que impedeix l'adherència de cartells o adhesius
publicitaris.

•La Tapa té forma de semiesfera, compta amb el
mecanisme per a l'extracció de bosses, amb un sol
dispensador capaç de contenir fins a 600 unitats.

•Color estàndard de distribució: gris oxiró.

•L'estructura proporciona gran rigidesa, es compon
d'un tub corbat que permet la seva obertura
basculant mitjançant una frontissa amb l'ajuda d'una
clau estàndard.

•Embalatge en caixa de cartró amb el logotip de
Contenur en negre i apilat sobre un palet. El producte
s'envia muntat per facilitar el seu transport i ràpida
instal·lació.

•El Suport està format per l'estructura portant del
conjunt i per la base, que permet l'ancoratge a terra.
La base està formada per una platina d'420 x 120 x 4
mm amb quatre perforacions per al seu ajust
mitjançant perns roscats.

•Es pot personalitzar a la tapa mitjançant adhesiu.

