PODZEMNÍ KONTEJNERY
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

MEVA SMART CITY
CHYTRÉ KONTEJNERY

CHYTRÝ KONTEJNER
KEYLOADER

Jsou věci, které nemusíte vidět

Jak funguje?
ê Vhození odpadu je možné po odemknutí
čipovou kartou.
ê Součástí je senzor, který umožňuje sledovat
přes internet naplněnost kontejneru.
ê Energii dodává fotovoltaický panel.
Jaký má přínos?
ê Díky čipové kartě mají do kontejneru přístup pouze
autorizované osoby, např. rezidenti, místní živnostníci,
úřady atp.
ê Systém umožňuje elektronickou evidenci a následnou
statistiku o využívání nádob na odpad.
ê Vnitřní senzory poskytují přehled o naplnění
kontejnerů a dovolují tak lépe plánovat svoz.

CHYTRÝ ODPADKOVÝ KOŠ
MAXIPRESS
Jak funguje?
ê Vhozený odpad prochází lisem o vysokém výkonu
100 MPa. Lis je poháněný akumulátorem se solárním
dobíjením.
ê Koš je vybaven pojistkou proti úrazu, senzorem
naplnění a online konektivitou. Dovybavit ho lze také
USB porty, meteostanicí, WiFi, čidly znečištění ovzduší.
Jaký má přínos?
ê Díky lisu se do něj vejde 3–5 násobek odpadu,
co do stejně velkého koše.
ê V kombinaci se senzorem naplnění přispívá
k pořádku v ulicích.

PODZEMNÍ KOŠ

Jak funguje?
ê Na povrchu je pouze klasický odpadkový koš, kterým
se vhazuje odpad do podzemního zásobníku o objemu
750 l.
ê Vyprázdnění nádoby pomocí vysávacího zařízení
zametacího vozu (běžné vybavení technických služeb).

Elegantní a současně vysoce funkční. Na první pohled nenápadné, avšak s neuvěřitelně velkým objemem. Vybavené
nejmodernější technikou a přitom neskutečně odolné. Podzemní kontejnery Meva jsou zkrátka perfektním řešením
pro historická centra i moderní zástavbu. Pusťte je i do vašeho města a řešte problémy s odpadem moderně a chytře.

MEVA-TEC s.r.o.

Jaký má přínos?
ê Několikanásobné navýšení kapacity
odpadkového koše.
ê Snížení frekvence vývozu > úspora nákladů
a ochrana životního prostředí.
ê Možnost efektivního sběru odpadů
na velmi exponovaných místech.
ê Antivandal provedení > dlouhá životnost.

Chelčického 1228
413 01  Roudnice n/L
T	+420 416 823 161
M	+420 725 802 570
E	prodej@mevatec.cz

Elegantní a přitom funkční
ê
ê Neobtěžují zápachem

ê Jednoduchá obsluha

ê Zvýšená odolnost vůči poškození a požáru

ê Perfektní pro směsný odpad, papír, sklo, plasty, tetrapak, bio a další

ê Vysoká kapacita 5 000 litrů, tj. jako 5 velkých kontejnerů


V souladu s ISO 9001, 14001 a normou EN 13071-2. Splňující požadavky
pro požární bezpečnost staveb dle ČSN 7300821.

www.mevatec.cz

www.podzemni-kontejnery.cz
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SYSTÉMY VYPRAZDŇOVÁNÍ
KONTEJNERŮ
SYSTÉM TOP

VHAZOVACÍ ŠACHTY
NA ODPAD

ELEGANTNÍ A EFEKTIVNÍ
VYPRÁZDNĚNÍ

REFERENCE:
1. Mladá Boleslav
2. Kutná Hora
3. Praha Letňany
4. Tábor
1.

BOLERO
ê klasická vhozová šachta
s odklápěcí horní částí
ê materiál nerez, šopovaná ocel,
vysoce odolná syntetická barva
ê barevné varianty a vhozy na přání
ê opatřena zámkem
ROZMĚRY ŠACHTY
šířka

590 mm

výška

1 100 mm

hloubka

590 mm

2.

MAMBO
ê Otevírání pomocí nášlapného
systému
ê Maximální komfort při vhazování
všech typů odpadů
ê Barevné provedení dle přání
zákazníka
ê Vyrobeno z vysoce odolných
materiálů
3.

ROZMĚRY VHAZOVACÍHO OTVORU
šířka

350 mm

délka

320 mm

ROZMĚRY ŠACHTY
šířka
Vertikální design šetří místo
Představte si odpadkový koš s kapacitou jako 5 velkých kontejnerů.
Přesně takové je kouzlo podzemních kontejnerů Meva. Zatímco vy vidíte
nenápadnou vhazovací šachtu, pod chodníkem se ukrývá mimořádně
prostorný kontejner s objemem až 5 000 litrů.
Na rozdíl od klasických popelnic řešení Meva nezabírá cenné místo na ulici.
Také se obejde bez přístřešků nebo oplocených ohrad. Celá konstrukce
je velmi trvanlivá a odolná jak povětrnostním vlivům, tak vandalům,
či dokonce požáru. Nenarušuje vzhled historických center ani nové
zástavby, proto je Meva tolik oblíbená a rozšířená nejen v České republice,
ale i v zemích západní Evropy.
Meva je čisté, bezpečné a hospodárné řešení pro efektivní
a ekologicky šetrný sběr odpadu:
ê Chlad pod zemí zpomaluje množení bakterií a šíření zápachu
ê Odpad se stlačuje vlastní vahou, tím se využívá kapacita
kontejneru efektivně
ê Větší objem pro odpad znamená, že nevyvážíte tak často
a tím šetříte peníze za svoz odpadu
ê Bezpečné pro obyvatele i pracovníky svozu odpadu

BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ KRYTINY POCHOZÍ PLOŠINY

585 mm

výška

902 mm

hloubka

594 mm

FLAMENGO
4.
ê robustní šachta s bubnovým
vhozem pro sběr komunálního
odpadu velkých rozměrů
ê materiál nerez, pokovená ocel,
vysoce odolná syntetická barva

15 000 litrů

3 podzemní
kontejnery nahradí
15 velkých popelnic

ROZMĚRY BUBNU
průměr

450 mm

šířka

550 mm

ROZMĚRY ŠACHTY
šířka

590 mm

výška

1 015 mm

hloubka

590 mm
ê gumový recyklát
ê zámková dlažba
ê přírodní kámen
ê rýhovaný hliníkový
plech
ê rýhovaný hliníkový
plech s protiskluzovou
úpravou

TECHNICKÉ PARAMETRY – ROZMĚRY NÁDOB
2 m3
Výška (mm)
Rozměr podstavy (mm)
Hmotnost (kg)

3 m3

4 m3

5 m3

1 315

1 315

1 650

2 010

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

290–420

350–490

400–530

450–590

