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Detalii tehnice şi caracteristici: 

✓ 166 bucăţi  coşuri de gunoi selectiv pentru birouri, holuri şi etaje 

(formate din 3 recipiente) 

Dimensiuni pentru coşuri de gunoi selectiv - pe orizontal (cutie 3 piese) 

- coş practic care simplifică procesul de sortare, golire uşoară, deschidere uşoară 

- deshidere fără a atinge cu mâinile 

- carcasă oţel inoxidabil, 

- bază din plastic cu podea de protecţie, 

- clapete de acoperire din plastic rigid, 

- format din 3 găleţi de plastic detaşabile cu o capacitate cuprinsă 15-18 litri care 

pot găzdui deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de metal şi plastic şi deşeuri de 

sticlă, 

- capacitate min 45-max 54 litri, 

- containerele pot fi scoase individual, 

- interior bine închis pentru a ţine mirosurile, 

- pedale din oţel inoxidabil, 

- lăţime min 590 mm- max 605 mm 

- înălţime min 470 mm-max 565 mm  

- adancime min 325 mm-max 350 mm 

- greutate min 6- max 9 kg, 

- garanţie minim 3 ani. 

✓ 6 bucăţi coşuri de gunoi selectiv pentru intrarea în instituţie (formate 

din 3 recipiente) 

Fiecare din compartimentele modulare se disting printr-un simbol de culoare pentru 

o reciclare mai uşoară şi mai clară. Răsturnare în faţă cu mâner pentru basculare 

uşoară.  Spaţiul interior etanşat pentru a preveni răspândirea mirosului. 

Compartimentele modulare pot fi pe verticală sau pe orizontală. 

Dimensiuni pentru coşuri de gunoi selectiv - pe vertical (cutie 3 piese) 

- capacitate 45l (15 l fiecare compartiment) 

- înălţime 1470 mm 

- lăţime 310 mm 

- adâncime 200 mm 

- volum 45 l 

- material oţel inoxidabil 

- greutate 8 kg 

- garanţie minim 3 ani 

sau 

Dimensiuni pentru coşuri de gunoi selectiv - pe orizontal (cutie 3 piese) 



- capacitate 45l (15 l fiecare compartiment) 

- înălţime 570 mm 

- lăţime 707 mm 

- adâncime 275 mm 

- volum 45 l 

- material oţel inoxidabil 

- greutate13 kg 

- garanţie minim 3 ani 

Alte cerinţe: 

Containerele şi recipientele, vor fi inscripţionate cu denumirea materialelor 

pentru care sunt destinate şi vor avea urmăroarele culori, în funcţie de 

tipul de deşeuri colectate: 

- ALBASTRU - pentru deşeuri de hârtie şi carton 

- GALBEN - pentru deşeuri de metal şi plastic 

- ALB/VERDE - pentru sticlă albă/colorată 

Marcarea containerelor se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie 

adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa 

totală vizibilă. Inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie 

durabilă şi vizibilă, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei 

containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă. 

 


