
KONTEJNERY
SE SPODNÍM VÝSYPEM
Řešení sběru tříděného odpadu společnosti Meva

Meva
Jsme ryze česká společnost se zaměřením na výrobu řešení 
pro nakládání s odpady všeho druhu. Svým zákazníkům 
nabízíme individuální přístup, poradenství i montáž výrobků. 
Naše služby sahají dále, než je návrh řešení a samotný prodej 
zboží. Zákazníkům poskytujeme také servisní služby, které 
zaručují perfektní funkčnost a dlouhou životnost dodaných 
výrobků.
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Kovové kontejnery
se spodním výsypem lakované

Kovové kontejnery se spodním 
výsypem a lakovanou stříškou

Základní varianty Základní varianty

Vlastnosti
Kovové kontejnery se spodním 
výsypem jsou vyráběny metodou 
svařování a nýtování. Robustní 
konstrukce kontejneru je zaručena 
použitím kvalitního ocelového plechu. 
Kontejner je vybaven dvouhákovým 
mechanismem, který umožňuje snadný 
a bezpečný výsyp obsahu kontejneru 
pomocí běžného svozového vozidla  
s hydraulickým ramenem.

Kontejnery lze přizpůsobit dle přání 
zákazníka. Nabízíme různé barevné 
varianty dle vzorníku RAL, různé typy 
vhozů pro sběr tříděného odpadu, 
samolepky pro identifikaci odpadu  
a další možné úpravy.

Vlastnosti
Kovové kontejnery se spodním výsypem 
jsou vyráběny metodou svařování 
a nýtování. Horní část kontejneru 
je vyrobena ze žárově zinkovaného 
plechu, který je následně opatřen lakem 
pro snadné rozlišení druhu tříděného 
odpadu. Spodní část kontejneru 
je pak vyrobena z profilovaného 
pozinkovaného plechu. Kontejner je 
vybaven dvouhákovým mechanismem, 
který umožňuje snadný a bezpečný 
výsyp obsahu kontejneru pomocí 
běžného svozového vozidla  
s hydraulickým ramenem.

Kontejnery lze přizpůsobit dle přání 
zákazníka. Nabízíme různé barevné 
varianty dle vzorníku RAL, různé typy 
vhozů pro sběr tříděného odpadu, 
samolepky pro identifikaci odpadu  
a další možné úpravy.

Možné varianty (dle dohody):

Systém výsypu

Schéma spodního  
výsypu:

Varianty vhozů (dle dohody): Varianty vhozů (dle dohody):Výkres: Výkres:

Dvouhákový systém Dvouhákový systém
s designovým prvkem Zdvihání: Transport: Vysypávání:

Systém Kinshofer

Kruhový Vhoz + nášlap

Kombinace vhozu Ukázka spodního výsypu

Bubnový S klapkou

Kontejnery se spodním výsypem jsou vybaveny 
systémem dvojitého háku. Tento systém 
zajišťuje bezpečné zvednutí kontejneru pomocí 
háku a otevření spodního dvoudílného dna 
pomocí háku a vnitřního táhlového systému.

Typ 15720 Typ 15730 Typ 15740

2 m3 3 m3 4 m3

Typ 3930 Typ 3931

1,5 m3 2,5 m3

NOVINKA



Nová řada kovových kontejnerů 
se spodním výsypem

Vlastnosti
Nová řada kontejnerů se spodním 
výsypem vyrobená z ocelového plechu. 
Jsou vysoce odolné vůči povětrnostním 
podmínkám. Jsou vybaveny dvou-
hákovým systémem pro výsyp 
kontejneru. Na přání zákazníka je možné 
kontejner doplnit vhozem s klapkou  
a nášlapem, kulatým nebo bubnovým 
vhozem. Nabízíme také možnost opatřit 
ho barevným nátěrem dle vzorníku RAL.

▶  Možnost dodání v provedení 1,5/2/3 m3.
▶  Různé druhy vhozů – s klapkou

a nášlapným mechanismem, kulatý
nebo bubnový vhoz.

▶  Barevné provedení dle vzorníku RAL.

Detail háku Detail vhozu Detail nášlapu

Základní varianty
1,5 m3 2 m3 3 m3
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