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Szanowni klienci,

przygotowaliśmy dla Państwa nowy katalog, odzwierciedlający poszerzającą się ofertę naszych produktów. Skupiliśmy się w nim na bardziej przejrzystym
opracowaniu informacji na temat podstawowego asortymentu i możliwości wyposażenia opcjonalnego, które dokładnie odpowiadałoby Państwa indywidualnym
wymaganiom.

Jesteśmy rdzennie czeską firmą przemysłu maszynowego, i zatrudniamy ponad 300 pracowników z regionu.

Filarami naszej spółki są:
• własny rozwój
• własna produkcja
• własna sieć produkcyjna

Tradycja produkcji maszyn, inwestycje w technologie i wysoka jakość wykonania są gwarancją jakości marki Meva. Przez cały okres swojego istnienia
podporządkowujemy asortyment wymaganiom rynku i zawsze staramy się spełnić konkretne życzenia Klientów.

Tylko dzięki temu istniejemy na europejskim rynku już prawie 120 lat i wierzymy w sukces naszej marki także w przyszłości.

Wszystkie ważne informacje o asortymencie i oferowanych usługach można znaleźć na naszych stronach internetowych www.meva.eu i www.podzemni-
kontejnery.cz. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym doświadczonym zespołem handlowym Meva a.s. - Oddział Bezděkov,
jesteśmy tu dla Państwa.

MEVA a.s.
divize Bezděkov
Chelčického 1228
413 01 Roudnice n/L - Bezděkov
Tel.: 416 823 159, 416 823 157
Fax: 416 841 261
E-mail: prodej.bezdekov@meva.eu 

… omagamy budować czysty świat
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… nasze produkty dostarczamy do 40 krajów świata

MEVA EXPORT
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1/ POJEMNIKI I KONTENERY 
NA ODPADY
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KATALOG PRODUKTÓW KONTENERY 660–3300 l

DIN - czopy      

hamulec centralny  –  – – –

otwieranie nogą  –  – – 

listwa grzebieniowa      

pokrywa metalowa  –  –  –

pokrywa plastikowa     – 

adapter na wózek widłowy      

blokowanie otwarcia pokrywy – – – –  –

lakierowanie      

wykonanie olejoszczelne      

wykonanie wzmocnione  –  – – –

specjalne kółka      

zawieszenie + dyszel      

nóżki zamiast kół – – – – – –

barwne pokrywy      

zamek pokrywy      

pokrywa dla segregacji      

wybicie logo klienta      

śrubowy spust      

typ 1106 1116 1107 1117 1280 11191 / 1119
EN ISO EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 – EN 840-2

pojemność (l) 660 660 770 770 800 830 / 940

udźwig według normy (kg) 265 265 310 310 320 330 / 375 

wymiary A x B x C (mm) 1370 x 780 x 1300 1260 x 790 x 1220 1370 x 750 x 1400 1260 x 750 x 1340 1250 x 860 x 1260 1010 x 995 x 1440 / 1670

210 / – / 168 210 / – / 168 210 / – / 168 210 / – / 168 60 / 56 / – 168 / – / 112
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KATALOG PRODUKTÓW KONTENERY 660–3300 l

  opcjonalne – nie tak

typ 1100 1120 1132 1136 1162 DU3.3
EN ISO EN 840-2 EN 840-2 EN 840-3 EN 840-3 – –

pojemność (l) 1100 1100 1100 1100 1100 3300

udźwig według normy (kg) 440 440 440 440 440

wymiary A x B x C (mm) 1370 x 1080 x 1310 1260 x 980 x 1340 1370 x 1010 x 1420 1370 x 1010 x 1420 1220 x 1150 x 1230 2030 x 1820 x 1440

156 / 140 / 95 156 / – / 100 48 / 60 / 38 156 / – / 105 48 / – / 72 16 / – / –

DIN - czopy     – –

hamulec centralny  –   – –

otwieranie nogą      –

listwa grzebieniowa     – –

pokrywa metalowa  / ALU –    

pokrywa plastikowa   – –  –

adapter na wózek widłowy      –

blokowanie otwarcia pokrywy – –   – 

lakierowanie      –

wykonanie olejoszczelne      

wykonanie wzmocnione  –   – –

specjalne kółka      

zawieszenie + dyszel     – –

nóżki zamiast kół – – – –  –

barwne pokrywy      

zamek pokrywy      

pokrywa dla segregacji      

wybicie logo klienta      

śrubowy spust      –
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Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,25 mm
dno 1,5 mm

Masa:
cca 80 / 85 kg

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
ok. 320 kg

Pojemność:
660 / 770 l

WEDŁUG EN 840-2

• odpowiednie do ciasnych
pomieszczeń

• przejadą przez drzwi o szerokości
80 cm

Typ: 1106H2VP

Typ: 1107H2VP

1) blokada pokrywy w pozycji
otwartej

2) zintegrowana listwa grzebieniowa

3) masywna rama

4) konstrukcja wzmocniona

5) szczegół śrubowej konsoli przy
wykonaniu sztaplowanym

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 6–7 szt.

- Przeznaczone do zbiórki stałych odpadów domowych i przemysłowych.

- Niska masa własna i optymalna głębokość kontenera ułatwia manipulację na obszarze gęsto
zabudowanym i umożliwia przejazd przez drzwi wejściowe o zwykłej szerokości 80 cm.

- Wymiarami odpowiada EN 840-2, wykończenie z pomocą cynkowania ogniowego według
EN ISO 1461.

- Zintegrowana listwa grzebieniowa jest w kombinacji z czopem przechylonym.

- Na specjalne zamówienie można wyposażyć kontenery w zamykanie pokrywy, hamulec
centralny, otwieranie nogą, tłoczenie plastyczne logo lub tekstu, wykonanie olejoszczelne,
dostosowanie do manipulacji wózkiem widłowym itp.

210 szt. – szt. 168 szt.

KONTENERY 660 / 770 l

Typ: 1106 / 1107

770 l 660 l770 l
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1) montowany czop

2) szczegół wytłoczenia dla zamka
pokrywy

3) śrubowany uchwyt

4) wewnętrzne zbrojenie zbiornika

5) rama rurowa

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 6–7 szt.

- Przeznaczone do zbiórki stałych odpadów domowych i przemysłowych.

- Niska masa własna i optymalna głębokość kontenera ułatwia manipulację na obszarze gęsto
zabudowanym i umożliwia przejazd przez drzwi wejściowe o zwykłej szerokości 80 cm.

- Wymiarami odpowiadają EN 840-2, wykończenie z pomocą cynkowania ogniowego według
EN ISO 1461.

- Zintegrowana listwa grzebieniowa jest w kombinacji z czopem przechylonym.

- Na specjalne zamówienie można wyposażyć kontenery w zamykanie pokrywy, hamulec
centralny, otwieranie nogą, tłoczenie plastyczne logo lub tekstu, wykonanie olejoszczelne,
dostosowanie do manipulacji wózkiem widłowym itp.

210 szt. – szt. 168 szt.

Typ: 1116 / 1117

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,25 mm
dno 1,5 mm

Masa:
ok. 80 / 85 kg według typu

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
min. 320 kg

Pojemność:
660 / 770 l

WEDŁUG EN 840-2

KONTENERY 660 / 770 l

Typ: 11171

Typ: 1116

• odpowiednie do ciasnych
pomieszczeń

• przejadą przez drzwi o szerokości
80 cm

660 l 660 l 770 l 770 l
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Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
pojemnik 1,5 mm
pokrywa 1,8 mm

Masa:
ok. 100 kg

4 kółka obrotowe 
(w tym 1 z hamulcem, 
1 z blokowaniem kierunku)

Udźwig:
320 kg

Pojemność:
800 l

• wysoka jakość wykonania

Typ: 1280

Typ: 1282

1) element nośny

2) pokrywa tłoczona z logo

3) szczegół sprężyny ułatwiającej
manipulowanie pokrywą

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2 szt.

- Przeznaczone do zbiórki stałych odpadów domowych i przemysłowych.

- Dzięki swoim wymiarom i konstrukcji płaskiej pokrywy nadają się w szczególności
na obszarze gęsto zabudowanym.

- W celu selektywnej zbiórki odpadów można pokrywy zmodyfikować według rodzaju lub
na życzenie klienta, wraz z kolorystyką pokrywy, naklejek samoprzylepnych i tekstu.

- Na podstawie specjalnego zamówienia można doposażyć kontenery w zamykanie
pokrywy, wykonanie olejoszczelne, dostosowanie do manipulacji wózkiem widłowym,
plastikową pokrywę, ewentualnie zmienić konstrukcję uchwytów według typu
urządzenia przechylającego. Na powiekę można wytłoczyć plastyczne logo użytkownika.

72 szt. 56 szt. – szt.

KONTENERY 800 l

Typ: 1280 / 1282
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Sposób układania:
sztaplowanie 4 szt.

168 szt. – szt. 112 szt.

1) listwa grzebieniowa

2) boczny śrubowany uchwyt

3) boczny przyspawany uchwyt

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Model specjalny.

- Zajmuje małą powierzchnię.

- Nadaje się do zbiórki odpadu domowego w budynkach mieszkalnych.

- Lekka pokrywa.

- Wykonanie do sztaplowania.

- Wysypywanie za pomocą listwy grzebieniowej.

Typ: 11191 / 1119

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,5 mm

Masa:
95 / 100 kg

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
330 / 375 kg

Pojemność:
830 / 940 l

• przeznaczony specjalnie dla
budynków mieszkalnych

KONTENERY 830 / 940 l

Typ: 1119

Typ: 11191

830 l830 l 940 l 940 l
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1) wytłoczona pokrywa

2) zintegrowana listwa grzebieniowa

3) rama masywna

4) wzmocniona konstrukcja

5) tłoczone logo klienta

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 5–6 szt.

- Odpowiedni dla zbiórki, manipulacji i sortowania odpadów domowych i przemysłowych.

- Odporność na zużycie mechaniczne zwiększona za pomocą przetłoczeń.

- Pokrywę można łatwo wymienić, jest wyprodukowana z plastiku nadającego się do
recyklingu (Duraflex) z możliwością wyboru koloru lub w wersji z blachy ocynkowanej
lub aluminiowej.

- Kontenery można sztaplować, co obniża koszty transportu i magazynowania.

- Na dnie umieszczony jest zakryty otwór spustowy do łatwego czyszczenia wnętrza
kontenera.

- Po uzgodnieniu można kontenery wyposażyć w hamulec centralny, zamykanie pokrywy,
otwieranie nogą, listwę grzebieniową, wykonanie olejoszczelne lub dostosować do
pracy z wózkiem widłowym.

156 szt. 140 szt. 95 szt.

Typ: 1100

WEDŁUG EN 840-2

• bardzo dobre dla przemysłu

• duża ilość akcesoriów

KONTENERY 1100 l

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,25 mm
dno 1,5 mm

Masa:
ok. 110 kg według typu

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
440 kg

Pojemność:
1100 l

Typ: 1100H2VP
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1) montowany czop

2) szczegół wytłoczenia dla zamka
pokrywy

3) śrubowany uchwyt

4) wewnętrzne zbrojenie zbiornika

5) rama rurowa

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 6 szt.

- Odpowiedni dla zbiórki, manipulacji i sortowania odpadów domowych i przemysłowych.

- Odporność na zużycie mechaniczne zwiększona za pomocą przetłoczeń.

- Pokrywę można łatwo wymienić, jest wyprodukowana z plastiku nadającego się do
recyklingu (Duraflex) z możliwością wyboru koloru.

- Kontenery można sztaplować, co obniża koszty transportu i magazynowania.

- Na dnie umieszczony jest zakryty otwór spustowy do łatwego czyszczenia wnętrza
kontenera.

- Po uzgodnieniu można kontenery wyposażyć w hamulec centralny, zamykanie pokrywy,
otwieranie nogą, listwę grzebieniową, wykonanie olejoszczelne lub dostosować do pracy
z wózkiem widłowym.

- Wzornictwo przetłoczeń nadaje się do umieszczenia reklam wielkopowierzchniowych.

156 szt. – szt. 100 szt.

Typ: 1120

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,25 mm
dno 1,5 mm

Masa:
110 / 135 kg według typu

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
440 kg

WEDŁUG EN 840-2

Pojemność:
1100 l

• nowoczesne wzornictwo

KONTENERY 1100 l
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TÜV

TUV – certyfikowany dyszel

Wzmocniona konstrukcja czopu

Kółka z obciążeniemPotężny zawias

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,25–1,5 mm

Typ: 1100H2V1REM25

WEDŁUG EN 840-3
• lekka i mocna pokrywa

WERSJE PRZEMYSŁOWE 1100 l Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne
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Wzór lakierowania

- wersja z pokrywą plastikową do segregacji odpadu

Modyfikacje pokrywy do sortowania odpadówWykonanie pokrywy ocynk / plastik / aluminium

- pokrywy plastikowe firm Duraflex, Europlast, Sulo,
Ese, Otto

Listwa grzebieniowa

Adapter do wózka widłowegoBlokowanie wieka w pozycji otwartejOtwieranie pokrywy nogąHamulec centralny

WEDŁUG EN 840-2PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – POKRYWA PŁASKA
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PATENT

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
standardowa od 1 do 3 mm
wzmocniona od 1,25 do 3 mm

Masa:
110 / 135 kg według typu

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
440 kg

WEDŁUG EN 840-3

Pojemność:
1100 l

• najbardziej sprzedawany model

• najbardziej korzystna cena

1) śrubowana dźwignia

2) guma zabezpieczająca
i antyzapachowa

3) wzmocniona konstrukcja ramy

4) szczegół uchwytu rurowego

5) wzmocnienie podwozia

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2 szt.

- Nadaje się do zbiórki stałych odpadów domowych i przemysłowych.

- Na życzenie klienta możliwe jest lakierowanie kontenerów.

- Po uzgodnieniu można kontenery wyposażyć w hamulec centralny, zamykanie pokrywy,
otwieranie nogą, listwę grzebieniową, wykonanie olejoszczelne lub dostosować
do pracy z wózkiem widłowym.

- Do selektywnej zbiórki odpadów dostosowano pokrywy według ich rodzaju lub życzenia
klienta, wraz z kolorystyczną kombinacją i naklejkami samoprzylepnymi z tekstem.

- Możliwość wytłoczenia plastycznego logo użytkownika.

48 szt. 60 szt. 38 szt.

KONTENERY 1100 l

Typ: 1132
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1) wzmocniona konstrukcja ram

2) śrubowana konsola

3) śrubowana dźwignia

4) śrubowana skrzynka
wzmacniająca

5) śrubowany ogranicznik pokrywy

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie po 5–6 szt.

- Właściwości użytkowe, techniczne oraz wymiary zgodne są z typem 1132.

- Kontener dostosowany jest pod kątem konstrukcji do sztaplowania, dlatego można go
ekonomicznie transportować na większe odległości. 

156 szt. – szt. 105 szt.

Typ: 1136

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

WEDŁUG EN 840-3

• wersja eksportowa nadająca się
do sztaplowania

• wielka oszczędność kosztów
transportu

KONTENERY 1100 l

Grubość blachy:
standardowe od 1 do 3 mm
wzmocnione od 1,25 do 3 mm

Masa:
110 / 135 kg według typu

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
440 kg

Pojemność:
1100 l
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TÜV

Typ: 114702

Kółka z obciążeniemMosiężny korek olejoszczelny

TUV – certyfikowany dyszelOgranicznik pokrywy

Pojemnik zbrojony

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,25–1,5 mm

WEDŁUG EN 840-3
• wysoka nośność i odporność

WERSJE PRZEMYSŁOWE 1100 l Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Katalog Meva B 2017_Sestava 1  15.05.17  13:54  Stránka 16



17

Zamek zabezpieczający przed dziećmi

- według EN 840-6

Modyfikacje pokrywy do segregacji odpadów

- papier / szkło / plastik / tetrapack

- lakierowanie pokrywy lub całego pojemnika
na życzenie według RAL

Wykonanie pokrywy w pokrywie

- wersje metal / plastik

Listwa grzebieniowa

Adapter do wózków widłowychZamek pokrywy łańcuchowy / trójkątnyOtwieranie pokrywy nogąHamulec centralny

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – POKRYWA OKRĄGŁA WEDŁUG EN 840-3
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Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

1) otwieranie pokrywy nogą

2) masywna rama

3) odbojnik pokrywy kontenera
DU3.3

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2 szt.

• łatwe, szybkie wysypywanie

- Kontenery przeznaczone dla bardzo progresywnego systemu zbiórki odpadu
komunalnego przez jednego pracownika obsługi śmieciarki.

- Konstrukcja jest bardzo masywna, wzmocniona ramą obwodową ze zabudowanymi
uchwytami dla łatwej manipulacji przez użytkownika.

- Zwykle dostarczany w wersji z pokrywą plastikową z możliwością podanej kombinacji
kolorów.

- Na życzenie klienta można produkować kontenery w wersji z otwieraniem pokrywy
nogą, w wersji stacjonarnej bez kółek oraz jako wariant dla bioodpadów.

48 / 16 szt. – szt. 72 / – szt.

DU KONTENERY 1100 / 3300 l

Typ: 1162 / DU3.3

Grubość blachy:
pojemnik 1,5 mm

Masa:
123 / 363 kg

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

Udźwig:
440 / 825 kg

Pojemność:
1100 / 3300 l

Typ: 1162O

Typ: DU3.3

1100 l 1100 l 3300 l 3300 l

Katalog Meva B 2017_Sestava 1  15.05.17  13:54  Stránka 18



1 2 3

19Sposób układania:
sztaplowanie 3 szt.

1) szczegół adaptera przechylającego
GEESINK

2) zamykana pokrywa

3) wersja do manipulacji wózkiem
widłowym

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Cynkowany ogniowo według EN ISO 1461

- Wykonanie z adapterem GEESINK.

- Po uzgodnieniu można kontenery wyposażyć
w zamykanie pokrywy lub zmodyfikować do
manipulacji wózkiem widłowym.

- Możliwość plastikowego tłoczenia logo
użytkownika.

Typ: 1330 Pojemność: 500 l Typ: 1331 Pojemność: 750 l

Pojemność: 1600 lTyp: 1334Pojemność: 1300 lTyp: 1333Pojemność: 1000 lTyp: 1332

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

• Geesing system przechylania

KONTENERY GEESINK 500–1600 l

Grubość blachy:
1,5 mm

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)
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KATALOG PRODUKTÓW KONTENERY 2,5–8,0 m3

hamulec centralny    – – –

zamek pokrywy      

czopy dla dźwigu – – – – – 

pokrywa metalowa      –

pokrywa plastikowa      

podnoszenie pokryw sprężyny/amortyzatory      –

typ 1173 1174 1177 1273 1274 1832/1842
EN ISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1

pojemność (m3) 2,5 5 7 2,5 5 2,5

udźwig według normy (kg) 625 1250 1750 625 1250 625

wymiary A x B x C (mm) 2250 x 1250 x 1470 2250 x 2600 x 1470 2250 x 3150 x 1500 2250 x 1400 x 1650 2250 x 2640 x 1470 1950 x 1400 x 1600

24 / – / – 12 / – / – 8 / – / – 20 / – / – 12 / – / – 20 / – / –

  opcjonalne – nie tak
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hamulec centralny – –   

zamek pokrywy     

czopy dla dźwigu     

pokrywa metalowa – –   

pokrywa plastikowa     

podnoszenie pokryw sprężyny/amortyzatory – –   

typ 1835/1845 1318EY 1190 1195 1192
EN ISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1

pojemność (m3) 5 8 2,5 5 6,5

udźwig według normy (kg) 1250 2000 625 1250 1625

wymiary A x B x C (mm) 1950 x 2420 x 1650 1950 x 3050 x 1950 2040 x 1370 x 1570 2040 x 2080 x 1820 2430 x 2180 x 1780

16 / – / – 16 / – / – 18 / – / 64 12 / – / 35 12 / – / –

  opcjonalne – nie tak
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1425 2418

1710 (US NORMA) / 1600 (DIN NORMA)

15
90

16
20

1) przykręcana kieszeń

2) możliwość zastąpienia kółka

3) czopy na dźwig

4) mechanizm zatrzymujący i zamek
klapy

5) klapa tylna częściowo otwieralna
(łatwiejsze wychylanie)

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
2 sztuki na siebie 
lub pojedynczo

- Są przeznaczone na odpady komunalne, segregowane i gospodarcze.

- Ich prosta konstrukcja łączy wymóg oszczędnego pojemnika z zachowaniem wysokiej
wartości użytkowej i długiej żywotności.

- Na życzenie klienta można dostarczać pojemniki o innej pojemności użytkowej. Można
również postawić pojemniki na nóżkach, wprowadzić zamykaną klapę i mechanizm
zatrzymujący klapę w pozycji otwartej.

- Kontenery są skonstruowane dla nośności nieprzekraczającej 625/1250 kg zawartości,
ich solidna konstrukcja ze wzmocnieniami umożliwia nieznaczne przeciążenie
w zakresie ok. 15 %.

16 / 20 szt.

Typ: 1832 / 1835 (US)     1842 / 1845 (DIN)

Powierzchnia:
ocynkowana ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,5 mm lub 2 mm
do negocjacji

Masa:
± 220 / 350 kg
w zależności od wersji

2,5 m3: 4 obrotowe (2 z hamulcem) Ø 200 mm
5 m3: 2 obrotowe z hamulcem Ø 250 mm

2,5 m3: –
5 m3: 2 stałe Ø 250 mm

Nośność:
625 / 1250 kg

Objętość:
2,5 / 5 m3

ZGODNIE Z EN 12574-1 (DIN 30738)

• efektywne wychylanie

• prosta konstrukcja

Typ: 1832 / 1842

Typ: 1835 / 1845

KONTENERY Z KLAPĄ CZOŁOWĄ 2,5 / 5 m3

2,5 m3 5 m3 2,5 / 5 m3
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Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
po uzgodnieniu 
i według typu

Masa: 
ok. 250-440 kg 
według wersji

2 obrotowe 2 stałeUdźwig:
1000–1750 kg

Pojemność:
2,5 / 3 / 5 / 7 m3

Sposób układania:
sztaplowanie 2 szt.

- Masywna konstrukcja stalowa wzmocniona ramą obwodową.

- Zamykana pokrywa dwuczęściowa lub jednoczęściowa z ocynkowanej lub aluminiowej
blachy. Kontener wyposażony jest w amortyzator lub sprężynę do łatwego otwierania
pokrywy.

- Kontenery można dostarczać z pokrywą plastikową Duraflex bez amortyzatora, również
zamykane, w odcieniach kolorów i blokadą w pozycji otwartej.

24 / 12 / 8 szt.

Typ: 1173 / 1174 / 1177

1) modyfikacja dla zamka pokrywy

4) wersja lakierowana

2) szczegół zamka pokrywy plast.

5) szczegół zamka – bez sprężyny

3) blokada pokrywy w pozycji
otwartej

6) blokada pokrywy w pozycji
otwartej – amortyzator

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

WEDŁUG EN 12574-1 (DIN 30737)
• standard europejski

EUROKONTENERY WIELKOGABARYTOWE 2,5–7 m3

Typ: 1173PZ2

Typ: 1174PZ2

2,5 / 3 m32,5–7 m3
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Typ: 1174WE Pojemność: 7 m3

1) kombinacja uchwytu
z zamykaniem pokrywy

2) rama ochronna tylnego koła

3) sprężyny podnoszące pokrywy

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2 szt.

- Masywna konstrukcja stalowa wzmocniona ramą obwodową.

- Zamykana pokrywa dwuczęściowa lub jednoczęściowa z ocynkowanej blachy. Kontener
wyposażony jest w amortyzator lub sprężynę do łatwego otwierania pokrywy.

20 / 12 szt.

Typ: 1273 / 1274

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
po uzgodnieniu
i według typu

Masa: 
ok. 250-440 kg 
według wersji

4 / 2 obrotowe 0 / 2 stałeUdźwig:
1000–1750 kg

Pojemność:
2,5 / 3 / 5 / 7 m3

WEDŁUG EN 12574-1 (DIN 30737)

• wersja masywna

• wysoka odporność mechaniczna

EUROKONTENERY WIELKOGABARYTOWE 2,5–7 m3

Typ: 1274

Typ: 1273

5 / 7 m3 5 m3 2,5 m3 2,5 m3
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1) szczegół zamykania plastikowej
pokrywy

2) śrubowana kieszeń

3) plastyczne logo klienta

4) możliwość zastąpienia kółka

5) hamulec centralny

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2–8 szt.

- Przeznaczone są w szczególności do zbiórki odpadu komunalnego, segregowanego
i firmowego. 

- Korzystne jest ich stosowanie w centrach handlowych, strefach przemysłowych,
na stacjach paliw, w regionach rekreacyjnych, terenach sportowych itd.

- Na życzenie klienta możliwa jest dostawa kontenerów z innym umieszczeniem kółek,
ewentualnie z hamulcem centralnym, zamykaniem pokrywy, lżejszą pokrywą
aluminiową, naklejkami samoprzylepnymi z napisami itp.

- Po uzgodnieniu można dostarczać kontenery w wersji nadającej się do sztaplowania
przystosowanej dla transportu na duże odległości.

18 / 12 szt. – szt. 64 / 35 szt.

Typ: 1190 / 1195 / 1192

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,5 mm lub 1,8 mm
po uzgodnieniu

Masa:
260 / 340 / 390 kg
według wersji

2,5 m3: 4 obrotowe (2 z hamulcem)
4,5 m3: 2 obrotowe z hamulcem
6 m3: 2 obrotowe z hamulcem

2,5 m3: –
4,5 m3: 2 stałe
6 m3: 2 stałe

Udźwig:
625 / 1125 / 1625 kg

Pojemność:
2,5 / 4,5 (5) / 6,5 m3

WEDŁUG EN 12574-1 (DIN 30738)

• najczęściej sprzedawane
kontenery wielkogabarytowe

• możliwa też wersja nadająca się
do sztaplowania

Typ: 1190

Typ: 1195

KONTENERY DO PRZECHYLANIA CZOŁOWEGO 2,5–6,5 m3

2,5–6,5 m3 2,5 m3 5 m3
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typ 1290 / 1291 5955 / 5950 5920 / 5910 1258 1254 1299
EN ISO – – – – – –

pojemność (l) 230 445 / 800 800 / 100 800 500 1000

masa (kg) 80 / 60 135 / 190 190 / 220 230 180 250

udźwig według normy (kg) 310 670 / 1200 1390 / 1420 1500 1000 3000

wymiary A x B x C (mm) 715 x 715 x 845 1200 x 1000 x 825 / 1240 1200 x 1000 x 1240 / 1400 1200 x 1000 x 1290 1200 x 1000 x 910 1077 x 1077 x 1180

162 / 189 / – – – – – –
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• nowość

• produkt certyfikowany

Grubość blachy:
2–3 mm

Powierzchnia:
ocynkowana ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461

Sposób układania:
sztaplowanie 3 szt.

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

1) boczna zasuwa

2) przednia zamykana zasuwa

3) sprężyna pokrywy

4) blokada pokrywy 90° i 270°

5) guma uszczelniająca

- Atest ADR – Atest nr IMET 1630.

- Masywna konstrukcja certyfikowana

- Nadają się do sztaplowania.

- Nadają się do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.

- Łatwa manipulacja.

- Możliwość zamocowania wewnętrznej wkładki ochronnej.

Objętość: 445 l

Wymiary: 1200 x 1000 x 825 mm

Masa: 135 kg

Nośność: 670 kg

Typ: 5955 – substancje maziste

Nośność: 310 kg

Objętość: 230 l Wymiary: 715 x 715 x 845 mm

Masa: 80 kg

Objętość: 800 l

Wymiary: 1200 x 1000 x 1240 mm

Masa: 190 kg

Nośność: 1200 kg

Typ: 5950 – substancje mazisteTyp: 1290 – substancje maziste

KONTENERY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE – ASP

Typ: 5955 / 5950 / 1290

Objętość:
230 / 445 / 800 l

445 l 445 l 800 l 800 l
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Typ: 5920 – ciecze

Typ: 5920 / 5910 / 1291

Objętość: 800 l

Wymiary: 1200 x 1000 x 1240 mm

Masa: 190 kg

Nośność: 1390 kg

Typ: 5910 – ciecze

Objętość: 1000 l

Wymiary: 1200 x 1000 x 1400 mm

Masa: 220 kg

Nośność: 1420 kg

Nośność: 310 kg

Typ: 1291 – ciecze

Objętość: 230 l Wymiary: 715 x 715 x 845 mm

Masa: 60 kg

1) zabezpieczenie klapy metalowej

2) korek odpowietrzający

3) detal zabezpieczenia klapy (śruba)

4) otwarta klapa – mechanizm
zatrzymujący

5) uchwyt manipulacyjny na dźwig
(solidna konstrukcja)

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Atest ADR – Atest nr IMET 1630.

- Solidna certyfikowana konstrukcja.

- Możliwość nakładania na siebie.

- Odpowiednie do przewozu i składowania substancji niebezpiecznych.

- Łatwa manipulacja.

- Możliwość uchwycenia wewnętrznej wkładki ochronnej.

Powierzchnia:
ocynkowana ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461

Grubość blachy:
2–3 mm

• nowość

• produkt certyfikowany

KONTENERY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE – ASF

Objętość:
230 / 800 / 1000 l

Sposób układania:
nakładanie na siebie 
maks. 3 szt.

800 l 800 l 1000 l 1000 l
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1) zasuwa

2) blokowanie pokrywy

3) masywne zawiasy

4) wzmocnienie konstrukcji

5) pojemnik na dokumentację

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie 2–3 szt.

- Nadaje się do magazynowania i transportu substancji stałych i mazistych.

- Możliwość sztaplowania w 3 warstwach.

- Konstrukcja z belek i blach stalowych, dostosowana do manipulacji dźwigiem i wózkiem
widłowym, pokrywa wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej, blokada w pozycji
twartej.

- Kieszeń na dokumenty towarzyszące.

- Wykorzystywane także w systemie nośników kontenerów eko, mobilnych punktach
zbiórki, itp.

- Na życzenie klienta możliwe jest wykończenie strony wewnętrznej i zewnętrznej
za pomocą lakieru, ocynkowania ogniowego, z gumową wykładziną.

Typ: 1254, 1258

Objętość: 500 l

Wymiary: 1200 x 1000 x 910 mm

Masa: 180 kg

Nośność: 1000 kg

Nośność: 1500 kg

Objętość: 800 l Wymiary: 1200 x 1000 x 1290 mm

Masa: 230 kg
• certyfikacja

• szerokie zastosowanie

KONTENERY NA STAŁE ODPADY NIEBEZPIECZNE

Powierzchnia:
ocynkowana ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461

Grubość blachy:
3 mm

Typ: 1258

Typ: 1254
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Wymiary: 1665 x 1070 x 1640 mmPojemność: 2000 lTyp: 1232AWymiary: 1665 x 1070 x 1640 mmPojemność: 2000 lTyp: 1232X

Wymiary: 1260 x 780 x 1170 mmPojemność: 800 lTyp: 1234-VSWymiary: 1380 x 1030 x 930 mmPojemność: 1000 lTyp: 1239

1) tabliczka do oznakowania

2) adapter do wózka widłowego

3) czop do przechylania

4) zasuwa do zabezpieczenia czoła

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
2–3 szt.

- Kontenery są lekkie, łatwo się nimi manipuluje, przeznaczone są przede wszystkim
do magazynów supermarketów, hal produkcyjnych lub punktów zbiórki odpadów.

- Używane są w szczególności do zbiórki dużych, lekkich odpadów jednego rodzaju
(kartonów, pudeł, plastiku, folii itd.).

- Produkowany jest z ogniowo ocynkowanego materiału lub polakierowany.

- Kontenery można wyposażyć w adaptery do przechylania lub manipulacji.

– szt.

• lekka, łatwa manipulacja

• różne wersje

KONTENERY Z SIATKĄ

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

4 kółka obrotowe
(2 z hamulcem)

800 l 800 l 2000 l 2000 l
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KATALOG PRODUKTÓW ODBIERANIE
TEKSTYLIA, SPRZĘT ELEKTRYCZNY, METALE

typ 1655 1629 1627 15205 15206 15208
EN ISO – – – – – –

pojemność (l) 1500 2000 2300 2000 2000 2000

masa (kg) 120 160 170 280 1200 800

udźwig według normy (kg) 375 500 575 800 800 800

wymiary A x B x C (mm) 1105 x 900 x 1690 1145 x 1140 x 1980 1145 x 1140 x 2230 1200 x 1300 x 1630 1270 x 1365 x 1780 1350 x 1250 x 1750

22 / 24 / – 22 / 24 / – 22 / 24 / – 20 / 22 / – 10 / 12 / – 9 / 12 / –
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32 Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1–1,25 mm

• seria o pojemności 1,5–10 m3

Pojemność: 2300 lTyp: 1627

Pojemność: 1500 lTyp: 1655

Pojemność: 2000 lTyp: 1629

1) osłona zamka

2) szczegół okapnika

3) bezpieczne wrzucanie 
(patent MEVA)

4) możliwość reklamy

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Używane są do zbiórki starych tkanin, obuwia, pluszowych zabawek itd.

- Stosowany jest przede wszystkim na miejscach z dużą ilością ludzi jak centra handlowe,
szkoły, punkty zbiórki itd. Mocna konstrukcja i wykonanie zapewniają długą żywotność.
Zawartość pozostaje sucha w czasie wiatru i deszczu.

- Ochrona przed wandalizmem jest skuteczna dzięki nadzwyczajnie masywnym drzwiom.

KONTENERY NA TEKSTYLIA
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PATENT

KONTENERY NA ODPADY ELEKTRYCZNE

• zabezpieczone przed włamaniem

• odporne na przechylenie

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
1,5–2 mm

Typ: 15205 Pojemność: 2000 l

Typ: 15208 Pojemność: 2000 l

Pojemność: 1500 lTyp: 1655

Pojemność: 2000 lTyp: 15206

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Odpowiednie dla selektywnej zbiórki odpadów jak np. elektroodpady, baterie, metale.

- Nośna konstrukcja ocynkowana ogniowo, płaszcz z blachy ocynkowanej.

- Na życzenie klienta można kontenery dodatkowo polakierować, ewentualnie wyposażyć
w okładzinę do izolacji dźwiękowej lub znaki samoprzylepne.

- Odporne na włamanie.

- Zabezpieczone przed przewróceniem.

- Różne typy wyjmowania i wrzucania.

1) szczegół otworu wrzutowego 2) zbiorniki betonowe typu 15206 3) szczegół betonowego dna typu
15208
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KATALOG PRODUKTÓW POJEMNIKI NA ŚMIECI 70 / 90 / 110 l
W

Y
PO

SA
ŻE

N
IE

 O
PC

JO
N

A
LN

E
PA

RA
M

ET
RY

 T
EC

H
N

IC
ZN

E

wykończenie ocynk ocynk ocynk ocynkowane ogniowo ocynkowane ogniowo ocynkowane ogniowo

zamek pokrywy      

pokrywa do segregacji      

tłoczenie logo klienta      

typ 1002 1006 1008 1004 1014 1016
EN ISO DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629

pojemność (l) 70 110 110 70 90 110

udźwig według normy (kg) 44 44 44 44 44 44

wymiary A x C (mm) Ø 462 x 578 Ø 462 x 870 Ø 462 x 870 Ø 480 x 578 Ø 480 x 765 Ø 480 x 895

550 / 600 / 400 460 / 600 / 400 460 / 600 / 400 550 / 600 / 400 440 / 600 / 400 330 / 600 / 400

  opcjonalne – nie tak
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276 235

Ø 415

Ø
 D

34
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A

B

C

1) obręcz gumowa ogranicza hałas
podczas manipulacji

2) próbka plastycznego tłoczenia
logo użytkownika

3) zamek pokrywy Typ: 0970

4) szczegół zamka - zasuwa

5) łatwo wymienialna pokrywa

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
sztaplowanie po 4 lub 5 szt.

- Pojemniki nadają się do zbiórki stałych odpadów domowych w domach
jednorodzinnych.

- Pojemniki wyposażone są w dolnej części w obręcz gumową, co wyraźnie zmniejsza
hałas podczas manipulacji.

- Zawiasy do przechylania spełniają wymogi normy DIN 6629.

- Oferujemy możliwość plastycznego tłoczenia logo użytkownika.

- Na życzenie klienta możliwe jest kolorowe lakierowanie pokrywy.

- Na życzenie klienta można dostarczyć w wersji do wkładania worka igelitowego.

- Po uzgodnieniu można pojemniki wyposażyć w zamykanie pokrywy.

Grubość blachy: 1 mm

OCYNKOWANE OGNIOWO

WEDŁUG DIN 6629
• Standard Meva

POJEMNIKI NA ŚMIECI 70 / 90 / 110 l

Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Typ: 1006

Pojemność: 110 l

Typ: 1016 Pojemność: 110 l

Typ: 1014 Pojemność: 90 l

Grubość blachy: 1 mm
Typ: 1002

Pojemność: 70 l

Grubość blachy: 0,8 mm

Typ: 1004

Pojemność: 70 l

Typ: 1008

Pojemność: 110 l

Grubość blachy: 0,8 mm

TYP
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)

1004 578 375 510 480

1014 765 475 670 480

1016 895 500 805 480

1002 578 384 510 462

1006 870 456 803 462

1008 870 456 803 462
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POJEMNOŚĆ (l) ± 3% DNO
gr. (mm)

POBOCZNICA
gr. (mm) WYKOŃCZENIE

ZAMKNIĘCIE OTWÓR
ODPOWIETRZAJĄCY 

W DNIE

WYSOKOŚĆ ± 3 mm

200 216,5 DNO POBOCZNICA 200 216,5

0443 0412 1,2 1,2 Zn G2" G 3/4" 820 880

0446 0415 1,2 1,2 Zn G2" 820 880

0449 0418 1,2 1,2 Zn G2" 820 880

0452 0421 1,2 1,2 Zn G2" G 3/4" 820 880

0455 0424 1 1 Zn G2" G 3/4" 820 880

0458 0427 1 1 Zn G2" 820 880

0461 0430 1 1 Zn G2" 820 880

0464 0433 1 1 Zn G2" G 3/4" 820 880

0455/E 0424/E 1 0,8 Zn G2" G 3/4" 820 880

0458/E 0427/E 1 0,8 Zn G2" 820 880

0461/E 0430/E 1 0,8 Zn G2" 820 880

0464/E 0433/E 1 0,8 Zn G2" G 3/4" 820 880

0464/1 0433/1 1 1 Zn G2" G2" G 3/4" 820 880

POJEMNOŚĆ (l) ± 3% WIEKO DNO
gr. (mm)

POBOCZNICA 
gr. (mm)

PIERŚCIEŃ ZACISKOWY 
ZE ŚRUBĄ

PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
Z DŹWIGNIĄ

WYSOKOŚĆ ± 3 mm

200 216,5 200 216,5

0485 0473 1,2 1,2 X 820 880

0488 0476 1,2 1,2 X 820 880

0491 0479 1 1 X 820 880

0494 0482 1 1 X 820 880

0491/E 0479/E 1 0,8 X 820 880

0494/E 0482/E 1 0,8 X 820 880

0485/D 1,2 1,2 X 820

0488JO 1,2 1,2 X 820

2" korek w dnie 2" korek w dnie
3/4" korek w dnie

2" korek w dnie
3/4" korek w dnie
2" korek w pobocznicy

2" korek w pobocznicy

KATALOG PRODUKTÓW BECZKI 200 / 216,5 l
ZE ZDEJMOWANYM WIEKIEMZ KORKIEM

pierścień zaciskowy 
z dźwignią

pierścień zaciskowy 
z śrubą
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Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
zwykle na stojąco

- Beczka nadaje się do transportu i magazynowania substancji płynnych. Tłoczenie
na wieku beczki oznacza aprobatę dla przewozów zgodnie z międzynarodowymi
przepisami dla transportu:

IMDG-Code transport morski
RID transport kolejowy
ADR transport drogowy

- Beczka jest wyprodukowana ze stalowej ocynkowanej blachy. Pobocznica jest spawana
i wzmocniona tłoczonymi umocnieniami. Dno i wieko połączone są z pobocznicą
wielokrotnym mocowaniem zabezpieczającym. Dla zapewnienia szczelności
w mocowaniu nałożona została masa uszczelniająca. Badana jest szczelność każdej
beczki.

- Otwór wlewowy zamknięty jest korkiem, który można zabezpieczyć ochronnym
wieczkiem z taśmą odrywającą. W ten sposób zapewnione jest oryginalne napełnienie.

- Konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie, regenerację, recykling.

250 (324) szt. 250 szt.

1) szczegół korka 2"

4) szczegół kołnierzy plombowych

2) szczegół korka 3/4"

5) szczegół uszczelek

3) tłoczenie na wieku

6) klucz do korka 2" i 3/4"

• dla przemysłu chemicznego

METALOWE BECZKI Z KORKAMI 200 / 216,5 l

Pojemność: 
200 / 216,5 l

Grubość blachy:
0,8–1,2 mm
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1) szczegół pierścienia zaciskowego
ze śrubą

2) szczegół pierścienia zaciskowego
z dźwignią

3) plomba metalowa i plastikowa

4) szczegół gumy uszczelniającej

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Beczka nadaje się do transportu i magazynowania substancji sypkich, maziowatych
i stałych.

- Tłoczenie na dnie beczki oznacza aprobatę dla przewozów zgodnie
z międzynarodowymi przepisami dla transportu:

IMDG-Code transport morski
RID transport kolejowy
ADR transport drogowy

- Beczka jest wyprodukowana ze stalowej ocynkowanej blachy. Pobocznica jest spawana
i wzmocniona tłoczonymi umocnieniami. Dno połączone jest z pobocznicą
wielokrotnym mocowaniem zabezpieczającym.

- Wieko beczki wyposażone jest w uszczelkę gumową i jest zabezpieczone pierścieniem
zaciskowym z zewnętrznym zamknięciem dźwigniowym lub z śrubą.

- Konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie, regenerację, recykling.

Sposób układania:
zwykle na stojąco

250 (324) szt. 250 szt.Pojemność: 
200 / 216,5 l

Grubość blachy:
0,8–1,2 mm

• atestowano również dla
odpadów radioaktywnych

METALOWE BECZKI ZE ZDEJMOWANYM WIEKIEM 200 / 216,5 l

Typ: 0488JO
Stosowane do magazynowania
odpadów radioaktywnych.

Typ: 0485/D
Używane do transportu
koncentratu uranu.
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KATALOG PRODUKTÓW KONTENERY Z OPRÓŻNIANIEM OD DOŁU

kolorowe pokrywy    – – –

wzmocnione wykonanie – – –   

pokrywa dla segregacji      

tłoczenie logo klienta      

typ 5459 5468/A 5464 15152 15202 15251
EN ISO – – – – – –

pojemność (m3) 1,1 1,5 2,5 1,5 2 2,5

masa (kg) 150 175 250 200 240 280

udźwig według normy (kg) 275 600 625 600 800 625

wymiary A x B x C (mm) 1170 x 982 x 1492 1170 x 982 x 1684 1928 x 982 x 1684 950 x 1200 x 1790 1200 x 1200 x 1790 1450 x 1200 x 1790

26 / 30 / – 26 / 30 / – 13 / 15 / – 28 / 30 / – 22 / 24 / – 18 / 20 / –

  opcjonalne – nie tak
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Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Przeznaczone w szczególności do zbiórki i transportu segregowanych odpadów
komunalnych, tzn. papieru, szkła, plastiku, opakowań aluminiowych itd.

- Wykończenie wieka ocynkowaniem ogniowym i farbą poliestrową z błyszczącą gładką
powierzchnią zapewnia długą żywotność.

- Masywna rama nośna i profilowane ściany boczne są podstawą większego udźwigu,
co w przypadku kontenera 1,5 m3 oznacza masę własną zawartości do 850 kg.

- Na życzenie klienta można zmienić wielkość i kształt otworów wraz z kolorowym
rozróżnieniem górnej części kontenera.

Typ: 5464

Pojemność: 2,5 m3

Wymiary: 1928 x 982 x 1684 mm

Masa: 250 kg

Typ: 5468/A

Pojemność: 1,5 m3

Wymiary: 1170 x 982 x 1684 mm

Masa: 175 kg

Typ: 5459

Pojemność: 1,1 m3

Wymiary: 1170 x 982 x 1492 mm

Masa: 150 kg

1) otwór na papier i karton 2) szczegół zawiasu 3) kombinowany otwór na płaskie
szkło

Pow.: główne części
cynkowane ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,2 mm, pokrywa 1,8 mm,
elementy nośne 3 mm

Sposób układania:
pojedynczo

• wysoka wartość użytkowa

• korzystna cena

KONTENERY Z OPRÓŻNIANIEM OD DOŁU 1,1 / 2,5 m3

Wersja specjalna
- Wzrokowa kontrola napełnienia

1,5 / 2,5 m3 1,5 / 2,5 m3
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1) pokaz wywrócenia

2) szczegół otworu wrzutowego

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Sposób układania:
pojedynczo

• zabezpieczone odpady

- Odpowiednie dla selektywnej zbiórki odpadów, jak papier, szkło, plastik, Tetrapack,
metale.

- Konstrukcja nośna ocynkowana ogniowo, płaszcz z blachy ocynkowanej.

- Na życzenie klienta możliwe jest dodatkowe polakierowanie kontejnerów, ewentualna
instalacja izolacji akustycznej lub wyposażenie w znaki samoprzylepne.

- Wysypywanie za pomocą systemu dwuhakowego.

- Masywna konstrukcja.

- Wymiary otworu uniemożliwiają wyciąganie odpadów.

KONTENERY Z OPRÓŻNIANIEM OD DOŁU 1,5 / 2 / 2,5 m3

Pow.: główne części
cynkowane ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
płaszcz 1,2 mm, pokrywa 1,8 mm,
elementy nośne 3 mm

Typ: 15202

Pojemność: 2 m3

Wymiary: 1200 x 1200 x 1790 mm

Masa: 240 kg

Typ: 15251

Pojemność: 2,5 m3

Wymiary: 1450 x 1200 x 1790 mm

Masa: 280 kg

Typ: 15152

Pojemność: 1,5 m3

Wymiary: 950 x 1200 x 1790 mm

Masa: 200 kg

1,5 m31,5 m3
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PARAMETRY TECHNICZNE 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3

Wysokość (mm) 1010 1535 1765 2150

Wymiary podstawy (mm) 1570 x 1540 1570 x 1540 1570 x 1540 1570 x 1540

Masa (kg) 290–420 350–490 400–530 450–590

• estetyczne i funkcjonalne

• wielkogabarytowe

• małe wymagania na przestrzeń

• uniemożliwia wyciąganie odpadu

• eliminuje zapachy

• łatwa obsługa

• niepalne

• dotowane ze środków UE, 
oś priorytetowa 3.2

SYSTEM TOP

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
2–5 mm

Pojemność:
3 / 4 / 5 m3

Zwykle stosowane powierzchnie podestu do chodzenia
- gumowa masa recyklingowa
- bruk zamkowy
- naturalny kamień
- karbowana blacha aluminiowa
- karbowana blacha aluminiowa z powierzchnią antypoślizgową

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Największą zaletą podziemnych kontenerów systemu TOP jest ŁATWA OBSŁUGA.

- Właściwy kontener jest na stale połączony z podestem do chodzenia, i tym samym
z szybem do wrzucania. Podczas wywożenia wysuwany jest więc cały kontener naraz.
Opróżniany jest od dołu, tzn. przez otwarcie dna. Podczas podnoszenia kontenera
automatycznie wysuwana jest podłoga zabezpieczająca, która uniemożliwia ewentualny
upadek kogoś z obsługi lub osób postronnych do otworu.

- Kontenery spełniają wymogi normy EN 13071-2 oraz bezpieczeństwa pożarowego
obiektów według ČSN 7300821.

TOP

1) wysuwanie kontenera 2) szczegół przechylania 3) bezpieczna wysuwana podłoga

WEDŁUG EN 13071-2
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3 cbm

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
2–5 mm

Pojemność:
2 / 3 / 4 / 5 m3

Zwykle stosowane powierzchnie podestu do chodzenia
- gumowa masa recyklingowa
- bruk zamkowy
- naturalny kamień
- karbowana blacha aluminiowa
- karbowana blacha aluminiowa z powierzchnią antypoślizgową

• estetyczne i funkcjonalne

• wielkogabarytowe

• małe wymagania na przestrzeń

• uniemożliwia wyciąganie odpadu

• eliminuje zapachy

• łatwa obsługa

• niepalne

• dotowane ze środków UE, 
oś priorytetowa 3.2

WEDŁUG EN 13071-2

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Główną zaletą systemu KLAP jest NISKA MASA.

- Cały kontener podzielony jest na dwa zespoły. Pierwszy to podest do chodzenia
z szybem wrzutowym, drugi to właściwy kontener na odpady. Podczas wywożenia
podest do chodzenia z szybem jest odchylany i wysuwany jest tylko pojemnik na
odpady. Kontener opróżniany jest od dołu, tzn. przez otwarcie dna.

- Kolejną zaletą kontenera tego typu jest możliwość wyboru z większej oferty pojemności.
Poszczególne wersje mają pojemność od dwóch do pięciu metrów sześciennych odpadu.

- Podczas podnoszenia kontenera automatycznie wysuwana jest podłoga
zabezpieczająca, która uniemożliwia ewentualny upadek kogoś z obsługi lub osób
postronnych do otworu.

- Kontenery spełniają wymogi normy EN 13071-2 oraz bezpieczeństwa pożarowego
obiektów według ČSN 7300821.

- Możliwość elektrycznego otwierania podłogi (podestu do chodzenia).

SYSTEM KLAP

KLAP

Przekrój instalacji podziemnych kontenerów

- żelazna konstrukcja kontejnera
- bruk zamkowy
- kruszony żwir
- nasyp żwirowy

- zwykły beton bez zbrojenia B 15
- beton ze zbrojeniem (żelazobeton)
- betonowy pojemnik kontejnera
- oryginalny grunt

1) wysuwanie kontenera 2) szczegół pojemnika 3) bezpieczna wysuwana podłoga

PARAMETRY TECHNICZNE 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3

Wysokość (mm) 1010 1315 1650 2010

Wymiary podstawy (mm) 1570 x 1540 1570 x 1540 1570 x 1540 1570 x 1540

Masa (kg) 290–420 350–490 400–530 450–590
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Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Największą zaletą systemu GRUMBACH jest SZYBKIE WYPRÓŻNIANIE.

- Podstawową właściwością kontenera tego typu jest odmienny system manipulacji
i wysypywania, który odbywa się za pomocą chwytaka hydraulicznego. Przed
opróżnieniem najpierw całkowicie odsuwany jest szyb wrzutowy. Właściwy kontener jest
potem wyciągnięty chwytakiem. Opróżnienie kontenera następuje po jego całkowitym
otwarciu. Manipulacja jest szybka i dokładna.

- Podczas podnoszenia kontenera automatycznie wysuwana jest podłoga
zabezpieczająca, która uniemożliwia ewentualny upadek kogoś z obsługi lub osób
postronnych do otworu.

- Kontenery spełniają wymogi normy EN 13071-2 oraz bezpieczeństwa pożarowego
obiektów według ČSN 7300821.

GRUMBACH

1) wysuwanie kontenera 2) widok szybu z oznakowaniem 3) bezpieczna wysuwana podłoga

SYSTEM GRUMBACH

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
2–5 mm

Pojemność:
3 m3

• estetyczne i funkcjonalne

• wielkogabarytowe

• małe wymagania na przestrzeń

• uniemożliwia wyciąganie odpadu

• eliminuje zapachy

• łatwa obsługa

• niepalne

• dotowane ze środków UE, 
oś priorytetowa 3.2

WEDŁUG EN 13071-2

Zwykle stosowane powierzchnie podestu do chodzenia
- gumowa masa recyklingowa
- bruk zamkowy
- naturalny kamień
- karbowana blacha aluminiowa
- karbowana blacha aluminiowa z powierzchnią antypoślizgową

PARAMETRY TECHNICZNE 3 m3

Wysokość (mm) 1415

Wymiary podstawy (mm) 1570 x 1540

Masa (kg) 350–490
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Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

- Doskonałe wykończenie - nierdzewne / stal metalizowana pokryta farbą proszkową lub
wysoce odporną farbą syntetyczną.

- Otwory do wrzucania odpadów sortowanych i mieszanych.

- Wersje kolorowe na życzenie klienta.

- Możliwość wykończenia w wersji antygraffiti.

- Możliwość plastycznego tłoczenia logo miasta, nazwy sortowanego rodzaju odpadu.

1) jakościowe wykonanie szybu

2) szczegół oznakowania

3) szczegół zamka

4) możliwość tłoczenia logo klienta

5) szczegół otworu wrzutowego
szybu Bolero

Wykonanie materiałowe:

stal lakierowana / wykonanie nierdzewne / stal metalizowana / ochrona antygraffiti

Grubość blachy:
2–4 mm

• doskonałe wykonanie,
nowoczesne wzornictwo

• możliwość oznakowania

• bezpieczeństwo

SZYBY WRZUTOWE

WEDŁUG EN 13071-2

- tradycyjny szyb wrzutowy
z odchylaną górną częścią

- materiał nierdzewny, stal
metalizowana, wysoce
odporna farba syntetyczna

- na zamówienie różne wersje
kolorystyczne i wrzuty

BOLERO

- elegancki szyb wrzutowy
ze stali nierdzewnej

- wysoce odporna na warunki
pogodowe

ZEMI

- elegancki szyb wrzutowy
ze stali nierdzewnej

- wysoce odporna na warunki
pogodowe

FLAMENGO

- masywny szyb z bębnowym
wrzutem do zbiórki
wielkogabarytowych odpadów
segregowanych i komunalnych

- materiał nierdzewny, stal
metalizowana, wysoce
odporna farba syntetyczna

GRUMBACH

Wymiary bębna:

średnica ................... 450 mm
szerokość ................. 550 mm

Wymiary szybu:

szerokość ................. 590 mm
głębokość ................ 590 mm
wysokość ............... 1100 mm

Wymiary szybu:

szerokość ................. 540 mm
głębokość ................ 630 mm
wysokość ............... 1075 mm

Wymiary szybu:

szerokość ................. 590 mm
głębokość ................ 630 mm
wysokość ............... 1075 mm

Wymiary szybu:

szerokość ................. 580 mm
głębokość ................ 588 mm
wysokość ............... 1015 mm
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Strakonice

REALIZACJE PODZIEMNYCH KONTENERÓW

Mladá Boleslav Děčín

Tábor Praha Litoměřice

Katalog Meva B 2017_Sestava 1  15.05.17  13:58  Stránka 47



1 2

48

Podziemne kosze

Półpodziemne kontenery

Rozwiązanie techniczne – szczegóły konstrukcyjne

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
3–5 mm

Masa:
250 / 325 kg

WEDŁUG EN 13071-2

Pojemność:
2,8 / 3,5 m3

• duża pojemność, odporne na wysypywanie

• niższe koszty nabycia niż w przypadku
kontenerów podziemnych

- Podczas gdy podziemne kontenery stanowią idealne rozwiązanie głównie dla
zabytkowych centrów miast, kontenery półpodziemne znajdą najlepsze zastosowanie
przede wszystkim na osiedlach. 
Do ich największych zalet należy prostsza instalacja.

- Jak sama nazwa wskazuje, kontenery znajdują się pod ziemią tylko częściowo,
dokładnie w jednej trzeciej. Dzięki temu nie jest przed ich instalacją konieczne kopanie
głębokiego dołu. Chociaż większa część znajduje się, posiadają też niektóre zalety
kontenerów podziemnych. Na przykład nikt ich nie poruszy, co wyklucza ich
przewrócenie i wysypanie.

- Półpodziemne kontenery są również odporne na pożary i mają trzykrotnie większą
pojemność niż tradycyjne kontenery dla odpadów segregowanych.

- Opróżniane są tak samo jak kontenery podziemne, tzn. przez wyciągnięcie z szybu
i proste otwarcie dna.

PÓŁPODZIEMNE KONTENERY, PODZIEMNE KOSZE

- Wielkowymiarowy kosz na śmieci o pojemności nawet 750 l.

- Nad powierzchnią znajduje się tylko tradycyjny kosz na śmieci, ale pod powierzchnią
umieszczony jest podziemny pojemnik, w którym zmieści się nawet kilkaset litrów
odpadu. Podziemne kosze na śmieci znajdą zastosowanie w miejscach z dużymi
skupiskami ludzi (centra miast, strefy dla pieszych itp.).

- Opróżnianie koszy wykonywane jest za pomocą odsysacza zamiatarki.

Powierzchnia:
cynkowana ogniowo
według EN ISO 1461

Grubość blachy:
3–5 mm
(stal, stal nierdzewna)

Pojemność:
750 l

• łatwe opróżnianie

• niższe koszty nabycia niż
w przypadku kontenerów
podziemnych

PÓŁPODZIEMNE KONTEJNERY PODZIEMNE KOSZE

1) dwuhakowy system opróżniania 2) szczegół wrzutu (wariant)

NOWOŚĆ

Katalog Meva B 2017_Sestava 1  15.05.17  13:58  Stránka 48



1

2

5 4
3

12

14

8

7

1110

9

6

13

49

KONTENERY 1100 l, 
POJEMNIKI NA ŚMIECI
1 Kołnierz gumowy (dla 1132)

2 Zaokrąglona pokrywa kontenera 1100 l (dla 1132)

3 Lewa dźwignia (dla 1132)

4 Prawa dźwignia (dla 1132)

5 Osłona sprężyn (dla 1132)

6 Sprężyna (dla 1132)

7 Okrągły otwór wrzutowy (dla 1132)

8 Prostokątny otwór wrzutowy (dla 1132)

9 Zaślepka płaszcza (dla 1132)

10 Koło Ø 200 mm obrotowe bez hamulca (dla 1132)

11 Koło Ø 200 mm obrotowe z hamulcem (dla 1132)

12 Pokrywa (pojemnika na śmieci)

13 Rura rozporowa (pojemnika na śmieci)

14 Śruba zabezpieczająca (pojemnika na śmieci)

CZĘŚCI ZAMIENNE
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KONTENERY O WIELKIEJ POJEMNOŚCI
15 Wieko otworu 2" (plastikowe) FUB, EURO

16 Suport FUB

17 Tuleja czopa FUB

18 Krążek FUB

19 Sprężyna FUB

20 Trójkątny zamek z kluczem EURO

21 Gazowy amortyzator EURO

22 Kółko obrotowe Ø 200 mm bez hamulca FUB

23 Kółko obrotowe Ø 200 mm z hamulcem FUB, EURO

24 Koło stałe endrad Ø 300 mm EURO

25 Koło ze stałymi widełkami Ø 250 mm FUB

26 Koło obrotowe z hamulcem Ø 250 mm FUB

CZĘŚCI ZAMIENNE
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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI MEVA a.s.
OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2014 r.

Art. 1 – postanowienia wstępne, przedmiot regulacji i świadczenia
1.1 Postanowienia wstępne. Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują warunki sto-

sunków prawnych w związku z realizacją dostaw towaru (zwane dalej jako „Przedmiot
regulacji") między spółką MEVA a.s., z siedzibą w Roudnice nad Labem, Na Urbance
632, kod poczt. 413 13, REGON (czeski): 46708766, wpisaną do rejestru handlowego
prowadzonego przez Sąd Krajski w Uściu nad Łabą, sygn. akt B 278, w charakterze
sprzedającego na stronie jednej (zwana dalej również „MEVA") a osobą fizyczną lub
prawną w charakterze kupującego na stronie drugiej (zwana dalej również „odbiorcą";
MEVA i odbiorca zwani są dalej również jako „strony umowy").

1.2 Części umowy. Integralną częścią każdej umowy, którą w ramach stosunków umow-
nych z zakresie Przedmiotu regulacji zawierają MEVA i odbiorca, (zwana dalej „Umową"),
będą niniejsze Ogólne warunki handlowe MEVA (zwane dalej również „OWH"). Jeśli
Umowa w konkretnym przypadku nie zawiera odmiennego postanowienia, stosowanie
jakichkolwiek ogólnych warunków handlowych odbiorcy lub innych ogólnych warunków
handlowych jest wykluczone. Częścią Umowy są również pisemne obustronnie akcepto-
wane czynności prawne (specyfikacja przedmiotu dostaw, miejsca dostaw itp.) w postaci
pisemnej lub elektronicznej komunikacji stron umowy oraz załączniki, które powinny
zgodnie z wolą stron umowy stanowić integralną część Umowy.

1.3 Przedmiot realizacji. Przedmiotem realizacji zgodnie z Umową jest dostawa produk-
tów z aktualnej oferty MEVA, w szczególności pojemników na odpady, kontenerów, urzą-
dzeń propan-butanowych, aparatów oddechowych i innego towaru, jak również usługi
narzędziowni, obróbki, tłoczenia, obróbki metali i lakierowania (zwane dalej również „to-
warem"; pojęcie towar obejmuje również usługi i dzieła wykonywane przez spółkę MEVA
dla zamawiającego według Umowy, postanowienia niniejszych OWH będą w taki sam
sposób dotyczyły usług i dzieł) uzgodnione w sposób wiążący między MEVA i odbiorcą
w Umowie.

Art. 2 – zawarcie Umowy
2.1 Oferta spółki MEVA. Wszelkie bezadresowe oferty spółki MEVA uważane są za orien-

tacyjne i niewiążące. MEVA uprawniona jest do odwołania oferty adresowej również
w terminie jej przyjęcia, który wynosi, o ile w konkretnym przypadku nie zostanie ustalone
inaczej, 14 dni od dnia doręczenia oferty odbiorcy (ew. osobie zainteresowanej odbiorem
towaru).

2.2 Zamówienie odbiorcy. Zamówienia złożone na podstawie ofert spółki MEVA uwa-
żane są za projekt zawarcia Umowy, który MEVA przyjmuje (jeśli zdecyduje się według
własnego wyboru na przyjęcie takiego projektu) przez pisemne potwierdzenie (przyjęcie
oferty). Dane zawarte w zamówieniu odbiorcy są wiążące i odbiorca nie jest uprawniony
do późniejszego wycofania złożonego zamówienia ani jego zmiany bez wyraźnej zgody
spółki MEVA.

2.3 Forma zamówienia. Odbiorca powinien złożyć zamówienie w formie pisemnej za
pośrednictwem listu, emailu, faksu lub e-shopu spółki MEVA na www.meva.eu. MEVA
potwierdza zamówienie również w formie pisemnej za pośrednictwem listu, emailu,
faksu lub e-shopu spółki MEVA na www.meva.eu.

2.4 Akceptacja spółki MEVA. Dla zawarcia i treści Umowy oraz ilości towaru do dostawy
decydujące jest potwierdzenie zamówienia przez spółkę MEVA. MEVA uprawniona jest
do potwierdzenia zamówienia z odchyleniem. Jakiekolwiek przyjęcie oferty spółki MEVA
ze strony odbiorcy z jakimkolwiek odchyleniem nie jest przyjęciem oferty, odbiorca nie
będzie stosował postanowienia § 1740 ust. 3 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks hand-
lowy (zwanego dalej „NKH") do akceptacji jakichkolwiek ofert spółki MEVA.

2.5 Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa towaru w zakresie zamówienia
potwierdzonego przez spółkę MEVA, przeniesienie prawa własności do takiego towaru,
jego dostarczenie odbiorcy oraz zapłata ceny kupna spółce MEVA zgodnie z Umową.

Art. 3 – ceny, termin płatności
3.1 Cennik MEVA. Cena dostarczanego towaru będzie zawsze określona w aktualnym

cenniku spółki MEVA, obowiązującym w dniu potwierdzenia zamówienia spółki MEVA.
3.2 Części składowe ceny. Ceny spółki MEVA dotyczą warunków „z zakładu spółki MEVA"

(EXW Roudnice nad Labem – INCOTERMS 2010). Jeśli z konkretnego zamówienia nie
wynika coś innego, ceny nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej ani
żadnych innych podatków lub opłat. Koszty przesyłek i transportu oraz jakiekolwiek inne
podobne koszty będą rozliczane osobno w wysokości zgodnej z uzgodnieniami stron
umowy lub – w przypadku braku takiego uzgodnienia – w zwykłej wysokości.

3.3 Termin płatności. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej, termin płatności ceny za
towar wynosi 30 dni od wystawienia faktury spółki MEVA, która będzie wysłana do od-
biorcy bez zbędnej zwłoki po wystawieniu. Cenę towaru należy zapłacić na konto ban-
kowe podane w fakturze spółki MEVA. Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpływu
uzgodnionych kwot na konto spółki MEVA podane w fakturze.

3.4 Potrącenia odbiorcy. Potrącenie jakichkolwiek należności odbiorcy z kwot należnych
spółce MEVA z tytułu zapłaty ceny oraz jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego
według Umowy jest wykluczone bez uprzedniej pisemnej zgody spółki MEVA.

Art. 4 – termin dostawy i współdziałanie, zwłoka stron
4.1 Termin dostawy. Termin dostawy zostanie uzgodniony osobno w umowie. Spółka

MEVA uprawniona jest do stosownego przedłużenia w Umowie uzgodnionego terminu
dostawy z przyczyn nie leżących po stronie spółki MEVA, jednak najwyżej o 2 tygodnie.
Strony umowy związane są w takim przypadku postanowieniami Umowy i przedłużenie
terminu dostawy nie stanowi naruszenia Umowy.

4.2 Współdziałanie odbiorcy. Jeśli odbiorca nie udzieli spółce MEVA niezbędnego wspar-
cia w celu terminowej dostawy towaru i spółka MEVA z tego powodu nie wypełni w ter-
minie swoich zobowiązań, terminy realizacji zobowiązań spółki MEVA zostaną stosownie
przedłużone o każdy dzień zwłoki odbiorcy w udzieleniu wsparcia.

4.3 Vis maior. Terminy zostaną stosownie przedłużone także w przypadku wystąpienia
przeszkody, na którą spółka MEVA nie miała wpływu, jak np. mobilizacja, epidemia,
wojna, powstanie lub podobne zdarzenia, jak np. strajk lub lokaut bądź inna okolicz-
ność wykluczająca odpowiedzialność, przez którą należy rozumieć przeszkodę, która
zaistniała niezależnie od woli spółki MEVA, i która uniemożliwia jej wypełnienie zobo-
wiązań.

4.4 Zwłoka spółki MEVA. W przypadku zwłoki spółki MEVA odbiorca będzie – w przy-
padku, gdy udowodni, że z tego powodu poniósł szkodę – uprawniony domagać się za-
płacenia kary umownej w wysokości zawsze 0,05 % od ceny części dostawy, której
zwłoka spółki MEVA dotyczy, za każdy ukończony tydzień zwłoki, jednak zawsze najwyżej
do wysokości 10 % ceny takiej części dostawy.

4.5 Odszkodowanie – spółka MEVA. Roszczenie odszkodowania odbiorcy za szkodę
wyrządzoną na skutek zwłoki spółki MEVA, której wysokość przekracza limit kary umow-
nej określony w poprzednim ustępie, wykluczone jest we wszystkich przypadkach zwłoki
w dostawie towaru, również po upływie wyznaczonego terminu dostawy.

4.6 Zwłoka odbiorcy. W przypadku zwłoki odbiorcy w uiszczeniu ceny kupna towaru
oraz ew. uzgodnionej opłaty za transport lub innych zobowiązań odbiorcy, odbiorca po-
winien zapłacić spółce MEVA odsetki za zwłokę w wysokości 0,05 % od dłużnej kwoty
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co nie ma wpływu na prawo spółki MEVA do odszko-
dowania.

4.7 Odszkodowanie – odbiorca. W przypadku naruszenia obowiązków po stronie od-
biorcy, w szczególności obowiązku zapłaty ceny towaru, jakiejkolwiek płatności lub płat-
ności zaliczkowej, spółka MEVA zgodnie z zawartą Umową nie jest zobowiązana do
realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani innej umowy zawartej
między spółką MEVA a odbiorcą, i jest uprawniona do odstąpienia od Umowy lub wstrzy-
mania wszelkich świadczeń oraz do niewydania towaru, przy czym w takich przypadkach
spółka MEVA nie odpowiada za ewentualne szkody odbiorcy lub stron trzecich. Spółka
MEVA w takich przypadkach uprawniona jest nadal stosować wobec odbiorcy prawo do
odszkodowania, do wysokości wszystkich kosztów, jakie powstały spółce MEVA w związku
z dostawą uzgodnionego towaru, oraz wszelkich kosztów towarzyszących, utraconego
zysku i innej szkody. Odbiorca w takim przypadku zobowiązany jest do wydania towaru
spółce MEVA i udzielenia jej w tym kierunku wszelkiego wsparcia.

Art. 5 – dostawa towaru i jej warunki
5.1 Warunki dostawy. Dostawa towaru następuje w momencie, gdy towar przygotowany

jest do odbioru w zakładzie spółki MEVA (EXW Roudnice nad Labem, ČR – INCOTERMS
2010), ewentualnie, gdy strony umowy to uzgodniły, w formie odbioru towaru przez
pierwszego przewoźnika. W przypadku sposobu dostawy towaru w postaci wysłania na
miejsce przeznaczenia, za miejsce i czas dostawy uważany jest moment przekazania
pierwszemu przewoźnikowi lub spedytorowi w zakładzie spółki MEVA, przy czym w tym
momencie przeniesione jest na odbiorcę także ryzyko uszkodzenia towaru. Spółka MEVA
nie jest zobowiązana do ubezpieczenia towaru od jego zniszczenia, uszkodzenia, kra-
dzieży lub utraty.

5.2 Ilość, jakość, opakowania. Spółka MEVA powinna dostarczyć towar w uzgodnionej
ilości, jakości i wykonaniu, powinna go zapakować lub przygotować do transportu. Cena
towaru obejmuje bezzwrotne opakowania. Jeśli zwrotne opakowania nie zostaną zwró-
cone przez odbiorcę w terminie 60 dni od dostawy spółki MEVA, spółka MEVA nie przyj-
mie ich z powrotem. Jeśli nastąpi uszkodzenie zwrotnych opakowań lub nie zostaną one
zwrócone w uzgodnionym terminie, odbiorca otrzyma fakturę w wysokości 100 procent
ceny opakowań i będzie powinien zapłacić taką kwotę spółce MEVA.

5.3 Odchylenie ilościowe. Odchylenie ilościowe dostarczonego towaru nieprzekraczające
10 % nie jest uważane za niezgodne z umową.

5.4 Przedwczesna i częściowa realizacja. Spółka MEVA jest zawsze uprawniona do
przedwczesnej lub częściowej realizacji przedmiotu Umowy i odbiorca zobowiązany jest
do odbioru częściowej realizacji przedmiotu Umowy.

5.5 Nieodebranie towaru. W przypadku nieodebrania towaru przez odbiorcę spółka
MEVA uprawniona jest do magazynowania towaru na koszt odbiorcy. W przypadku
nieodebrania towaru przez odbiorcę w dodatkowym stosownym terminie do 2 mie-
sięcy od jego dostawy spółka MEVA uprawniona jest do sprzedania towaru innemu
klientowi z tym, że odbiorca powinien zwrócić spółce MEVA wszystkie koszty z tym
związane. Spółka MEVA uprawniona jest do potrącenia kwoty odpowiadającej kosz-
tom poniesionym na skutek nieodebrania towaru przez odbiorcę od już zapłaconej
części ceny towaru.

5.6 Uniemożliwienie realizacji spółce MEVA przez odbiorcę. W przypadku, gdy
odbiorca odmówi lub w inny sposób uniemożliwi spółce MEVA zrealizować dostawę to-
waru, powinien zapłacić spółce MEVA karę umowną w wysokości 20 % od ceny nieod-
ebranego towaru, przy czym w przypadku, gdy chodzi o towar wykonany na

indywidualne zamówienie, odbiorca powinien zapłacić spółce MEVA karę umowną w wy-
sokości 100 % od ceny nieodebranego towaru. Odbiorca nie powinien odmówić odbioru
towaru na podstawie drobnych wad.

Art. 6 – Przeniesienie prawa własności i dalsza sprzedaż
6.1 Prawo własności do towaru. Prawo własności do towaru przechodzi na odbiorcę

w momencie całkowitego zapłacenia ceny kupna towaru przez odbiorcę.
6.2 Ograniczenie dalszej sprzedaży. Z uwagi na dystrybucyjne i inne zobowiązania

MEVA a.s. odbiorca nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody przez okres 10 lat
od dnia zawarcia niniejszej umowy zbyć (sam lub za pośrednictwem osoby trzeciej), sprze-
dać lub oferować na sprzedaż towar poza terenem państwa, do którego towar został
przez spółkę MEVA a.s. dostarczony, przy czym odbiorca powinien w takim samym za-
kresie zobowiązać również swoich odbiorców. Odbiorca powinien także zapewnić, że
towar będzie użytkowany lub jego własność zostanie przeniesiona pod marką spółki
MEVA. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku odbiorcy według niniejszego
ustępu odbiorca zobowiązuje się zapłacić spółce MEVA karę umowną w wysokości 100
000,- CZK za każdy pojedynczy przypadek naruszenia, co nie ma wpływu na prawo spółki
MEVA do odszkodowania.

Art. 7 – wady towaru
7.1 Wady towaru. Spółka MEVA odpowiada za wady towaru, którymi obciążony jest

towar w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia na odbiorcę, przy czym prawidłowo
zgłoszone wady, za które odpowiada spółka MEVA, zostaną usunięte w sposób, który
spółka MEVA uzna za odpowiedni i celowy. Postanowienie § 2106 do § 2107 NKH nie
będą stosowane. Odbiorca w momencie zawarcia Umowy wyraźnie rezygnuje ze swojego
prawa do roszczeń z tytułu nienależytego wykonania ponad ramy zakresu wymienionego
w niniejszych OWH.

7.2 Oczywiste wady. W przypadku oczywistych wad towaru odbiorca powinien takie
wady zgłosić spółce MEVA najpóźniej w terminie 7 dni od momentu dostarczenia towaru
przez spółkę MEVA odbiorcy, w przeciwnym razie prawo odbiorcy do usunięcia wad wed-
ług poprzedniego ustępu wygasa.

7.3 Forma zgłoszenia, pozostałe wady. Wady towaru powinny być przez odbiorcę
spółki MEVA zgłoszone pisemnie i niezwłocznie po ich stwierdzeniu lub po tym, jak mogły
one zostać przy zachowaniu należytej staranności stwierdzone, jednak zawsze najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia.

7.4 Brak możliwości wstrzymania płatności. W przypadku zgłoszenia wad odbiorca
nie ma prawa wstrzymać jakiekolwiek płatności ceny towaru lub ich części. Postanowienie
§ 2108 NKH nie będzie stosowane.

7.5 Termin usunięcia wad. Termin usunięcia ewentualnych wad określi spółka MEVA
w najkrótszym możliwym czasie w ramach swoich możliwości operacyjnych.

7.6 Rabat. Jeśli usunięcie wad będzie niemożliwe lub nieekonomiczne, spółka MEVA upraw-
niona jest do udzielenia odbiorcy stosownego rabatu od ceny uwzględniając zakres i cha-
rakter wady.

7.7 Minimalne odchylenie. Minimalne zmniejszenie wartości lub odchylenie od właści-
wości towaru nie jest uważane za wadę. Minimalne odchylenia obejmują w szczególności
minimalne odchylenia kształtu i koloru, masy oraz także wtedy, gdy wada w krótkim cza-
sie zniknie sama lub może zostać usunięta przez klienta przy poniesieniu nieistotnych
kosztów. Nieistotność obowiązuje także w przypadku odchyleń mieszczących się w ra-
mach zwykłych granic handlowych, dlatego zwykłe branżowe odchylenia pozostają ni-
niejszym wyraźnie zastrzeżone.

7.8 Wykluczenie roszczeń z tytułu wad. Roszczenia z tytułu wad nie powstaną rów-
nież w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionej jakości, niewłaściwego maga-
zynowania, minimalnego ograniczenia użyteczności towaru, jego naturalnego zużycia
lub szkód, które powstały po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia towaru pod wpływem
złego lub niedbałego obchodzenia się, niefachowego montażu lub instalacji, montażu,
instalacji lub stosowania towaru niezgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, instrukcją
techniczną i operacyjną i/lub z kartami technicznymi, ważnymi normami technicznymi,
poleceniami spółki MEVA lub na podstawie osobliwych wpływów zewnętrznych, które
nie zostały opisane w Umowie. Roszczenia z tytułu wad nie powstaną również w przy-
padku niefachowych ingerencji lub uruchomienia przez odbiorcę lub osoby trzecie ani
ich skutków. Roszczenia z tytułu wad wykluczone są również wtedy, gdy wady powstały
na skutek innego użytkowania towaru, niż wyznaczyła spółka MEVA, i/lub na skutek
tego, że odbiorca zmodyfikował towar.

7.9 Dostawy zastępcze. Spółka MEVA nie ma obowiązku zapewniania zastępczych do-
staw towaru lub jego części, które nie są już produkowane.

7.10 Dane i gwarancja. Specyfikacja techniczna towaru lub jakiekolwiek inne dane na to-
warze lub jego opakowaniach nie są uważane za gwarancję na towar.

Art. 8 – prawa przemysłowe i prawa autorskie 
8.1 Prawo własności intelektualnej. Odbiorca powinien powstrzymać się od jakich-

kolwiek ingerencji w prawa przemysłowe i autorskie dotyczące towaru. W przypadku
naruszenia danego obowiązku odbiorcy wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw
przemysłowych, autorskich oraz innych pokrewnych praw ponosi odbiorca.

8.2 Zastrzeżenie prawa autorskiego. Spółka MEVA zastrzega sobie prawa autorskie
do wszystkich planów, rysunków, specyfikacji technicznej, instrukcji, cenników oraz in-
nych dokumentów związanych z dostarczeniem towaru (zwane dalej „dokumentami"),

w nieograniczonym zakresie. Dokumenty te mogą być przekazane osobie trzeciej wy-
łącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody spółki MEVA.

Art. 9 – zmiana okoliczności
9.1 Zmiana okoliczności. Odbiorca przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl

postanowienia § 1765 ust. 2 NKH. Nie ma to wpływu na prawa spółki MEVA wynikające
ze zmiany okoliczności zgodnie z post. § 1765 i § 1766 NKH.

Art. 10 – inne roszczenia odszkodowawcze 
10.1 Odszkodowanie. Strony umowy uzgodniły, że całkowita kwota odszkodowania za

szkodę wyrządzonej przez spółkę MEVA będzie odpowiadać najwyżej cenie towaru, na
skutek dostawy którego dana szkoda powstała.

10.2 Okres przedawnienia. Okres przedawnienia roszczeń odszkodowania za szkodę
wyrządzoną na skutek naruszenia obowiązku ustawowego lub umownego spółki
MEVA wynosi 12 miesięcy od dnia, w którym doszło do powstania szkody.

Art. 11 – postanowienia dla umów z konsumentami
11.1 Stosowanie niniejszego artykułu dla konsumentów. W przypadku, gdy stroną

umowy po stronie odbiorcy jest konsument, oprócz pozostałych postanowień niniejszych
OWH stosowane będzie również postanowienie niniejszego artykułu. W przypadku
sprzeczności postanowienia zawartego w niniejszym artykule z innymi postanowieniami
niniejszych OWH pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego artykułu.

11.2 Prawa i obowiązki konsumentów. Jeśli Umowa została zawarta przy użyciu
środka komunikacji na odległość, odbiorca – konsument uprawniony jest do odstąpienia
od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez
odbiorcę – konsumenta. Warunkiem odstąpienia jest przestrzeganie określonej proce-
dury, to znaczy wysłanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na
www.meva.eu oraz wysłanie lub przekazanie towaru spółce MEVA w terminie 14 dni
od odstąpienia od Umowy na adres wymieniony na przesyłce jako adres spółki MEVA
wraz z informacją, że korzysta on z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 1829
ust. 1 NKH. W tym samym terminie spółka MEVA zwróci odbiorcy – konsumentowi
zgodnie z § 1832 NKH środki pieniężne, które otrzymała od niego na podstawie Umowy,
wraz z ewentualnymi kosztami dostarczenia towaru odbiorcy – konsumentowi zapła-
conymi przez odbiorcę – konsumenta w wysokości odpowiadającej najtańszemu spo-
sobowi dostarczenia towaru oferowanego przez spółkę MEVA, jednak nie wcześniej,
niż zostanie udokumentowane, że towar został wysłany do spółki MEVA. Koszty zwią-
zane ze zwrotem towaru spółce MEVA (w szczególności opłaty za przesyłkę i transport)
ponosi odbiorca – konsument. Odbiorca – konsument odpowiada przed spółką MEVA
za obniżenie wartości towaru, do którego doszło na skutek obchodzenia się z towarem
w inny sposób, niż w jaki należy się z nim obchodzić z uwagi na jego charakter i wła-
ściwości. Odbiorca – konsument uprawniony jest do skorzystania w spółce MEVA ze
swoich praw z tytułu wady, która wystąpi w towarze w okresie dwudziestu czterech
miesięcy od jego odbioru. Postanowienie art. 12 ust. 12.1 nie będzie dla odbiorcy – kon-
sumenta stosowane.

Art. 12 – klauzula arbitrażowa, prawo właściwe, dane osobowe
12.1 Klauzula arbitrażowa. Wszelkie spory wynikające z Umowy i w związku z nią, doty-

czące dochodzenia roszczeń wynikających z wad towaru lub świadczenia pieniężnego,
którego wartość (wartość sporu) bez kwot dodatkowych przekroczy kwotę odpowiada-
jącą 150 000,- CZK, będą definitywnie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej zgodnie z jego regula-
minem przez trzech arbitrów. Wszystkie pozostałe spory wynikające z Umowy będą roz-
strzygane przez sądy ogólne. 

12.2 Prawo właściwe. Wszelkie stosunki prawne wynikające z Umowy podlegają prawu
czeskiemu z wykluczeniem norm kolizyjnych oraz z wykluczeniem Konwencji ONZ o umo-
wach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska). Praktyka handlowa
nie ma pierwszeństwa, zgodnie z § 558 ust. 2 NKH, przed postanowieniem ustawy, które
nie posiada skutków przymusu.

12.3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Spółka MEVA przetwarza i prze-
chowuje informacje o odbiorcy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy nr
101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych. Odbiorca niniejszym udziela spółce
MEVA zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji, w tym danych osobowych, związa-
nych ze stosunkiem handlowym w celu realizacji Umowy i akcji marketingowych spółki
MEVA, do momentu pisemnego wycofania zgody odbiorcy na takie przetwarzanie. Spółka
MEVA nie przekazuje danych osobowych odbiorcy żadnej innej osobie z wyjątkiem ze-
wnętrznego przewoźnika, zakładu ubezpieczeń lub administratora wierzytelności w celu
doręczenia towaru, jego ubezpieczenia lub administrowania wierzytelnościami. Umowa
będzie po jej zawarciu przechowywana w spółce MEVA w postaci elektronicznej i będzie
dostępna wyłącznie dla spółki MEVA. Nie ma to wpływu na ustawowe obowiązki spółki
MEVA wobec organów władzy państwowej. 

12.4 Klauzula salwatoryjna. Jeśli któreś z postanowień OWH stanie się całkowicie lub
częściowo nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast
nieskutecznego postanowienia obowiązuje postanowienie skuteczne, które jest możliwie
najbliższe celowi gospodarczemu nieskutecznego postanowienia. Ta sama zasada dotyczy
ewentualnych luk w umowie.
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