Polbins System
Jak zagospodarować przestrzeń, by była
funkcjonalna a jednocześnie estetyczna? Polbins
System to unikatowy, w pełni nowoczesny system
podziemnych pojemników na odpady z
nadziemnym koszem wrzutowym. Dzięki temu
rozwiązaniu śmieci nie straszą swoim zapachem i
wyglądem, a estetyczne kosze wrzutowe pozwalają
na wkomponowanie się w design okolicy. System
Polbins pozwala również na segregację odpadów,
co czyni go także ekologicznym. Sprawdzone
rozwiązania techniczne, zarówno pod kątem
praktycznego opróżniania pojemników,
bezpieczeństwa pod względem wytwarzania się i
ujścia gazów, jak również pozytywny odbiór przez
użytkowników wpływają na rosnącą popularność
podziemnych pojemników na odpady zarówno w
miejscach publicznych jak i w przestrzeni
przydomowej, na osiedlach, w biurowcach itp.
Dodatkowym atutem podziemnych pojemników
typu Polbins jest ekonomiczność, bowiem rzadsze
opróżnianie, mimo dużego zapotrzebowania na
intensywne gromadzenie odpadów w miejscach
użytkowanych przez setki, tysiące osób każdego
dnia to czysta oszczędność na eksploatacji.
Trwałość materiałów z jakich kosze są wykonane
oraz prosta konstrukcja komór wkopywanych w
ziemię umożliwia łatwy, szybki montaż i demontaż
instalacji, jak również niezakłócone użytkowanie
przez wiele lat. Kosze z pojemnikiem podziemnym
przyciągają uwagę przechodniów, zaś eliminują
zagrożenia związane z rozgrzebywaniem śmieci
przez zwierzęta, czy też porywisty wiatr.
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Zalety systemu
· Możliwość zastosowania standardowych kontenerów
o pojemności 1100 l;
· Estetyka instalacji – część nadziemna dostosowana do
otoczenia;
· Ograniczenia hałasu towarzyszącego wrzucaniu
odpadów;
· Prosty, mechaniczny system chowania pojemników;
· Możliwość zastosowania systemów dostępu zgodnych
z oczekiwaniami Klienta;
· Ograniczenie możliwości rozsypywania odpadów
(przez wiatr, zwierzęta, itp.) dzięki umieszczeniu
kontenera pod powierzchnią ziemi,
· Możliwość instalacji w bliskiej odległości kilku
systemów, służących do segregacji poszczególnych
rodzajów odpadów;
· Atrakcyjny wygląd (nieestetyczne kontenery schowane
pod powierzchnia ziemi);
· Opróżnianie kontenerów przy pomocy dotychczas
używanych pojazdów specjalistycznych.
W skład naszego systemu kontenerów podziemnych
Polbins wchodzą:
1. Betonowy silos ( konstrukcja na stałe
zamontowana w ziemi )
2. Urządzenie podnoszące ( sterowane hydrauliczne z
śmieciarki )
3. Maskownica – w wersji : standard, kostka, granit
(zabezpiecza kontener i silos)
4. Kosz wrzutowy ( do wyboru modele Orioni lub
Gemini)
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