SYSTEMENÁDOBY
BOXKELLER
Y PRE ODPADOVÉ

Kompaktné boxy
Indviduálne riešenie pre odpadové nádoby s objemom 120 l až 240 l,
kontajnery s objemom 1100 l.

VAŠE VÝHODY
– Optické vylepšenie vstupných priestorov.
– Ochrana pred vlámaním, nepozvanými návštevníkmi.
– Poriadok pred rodinnými domami, vo dvore.
– Hospodárne riešenie modulovým systémom.

NAŠE MODULOVÉ SYSTÉMY

Farebné odtiene

RAL 7016

–
–
–
–

RAL 7016 atracitová sivá
RAL 7035 svetlosivá
RAL 9016 dopravná biela
Ďalšie RAL-Classic odtiene na vyžiadanie.

RAL 7035

RAL 9016

Plný plech

Dierovaný plech so Dierovaný plech s
štvorcovými otvormi kruhovými otvormi

Výplne

Drevo

Drevo

Plný plech

Dierovaný plech so štvorcovými
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Kompaktný box s krídlovými dverami

Modulovo rozšíriteľný

Základná konštrukcia kompaktného boxu pozostáva z pozinkovaných oceľových jaklových
profilov (40 x 40 mm), s práškovým lakovaním.
Výplne boxu sú voliteľné z nášho sortimentu:
drevené smrekovcové profily (69 x 19 mm),

pozinkované a práškovo lakované plechy – plný
plech, dierovaný plech s kruhovými alebo štvorcovými otvormi. Samozrejme ponúkame aj
možnosť kombinácie jednotlivých výplní, opticky
hodiacich sa k Vašej architektúre.

Rozmery a využitie
S kompaktným boxom pre odpadové nádoby
od 120 l do 240 l sa staráte nielen o poriadok
a čistotu pred Vaším domom. Vyhnete sa
znečisteniu vandalizmom, zneužitiu Vašich
odpadových nádob cudzími osobami. Vrecia s
odpadom budú v kompaktnom boxe bezpečne
chránené pred nepriaznivým počasím. Všetky
odpadové nádoby uskladníte v boxe, ktorý
esteticky dopĺňa Váš domov a okolie.

Kompaktné boxy sú uzamykateľné, konštruované
s vnútornou výškou pre pohodlné vkladanie
odpadu do nádoby, bez potreby vyťahovania
nádoby.
Kompaktné boxy sú v ponuke pre 2 alebo 3
odpadové nádoby, voľne kombinovateľné.
Možnosť kotvenia na zámkovú dlažbu alebo
asfalt. Betónový základ nie je nutný.

POČET

2

3

Šírka

1520

2260

Výška

1480

1480

Hĺbka

900

900
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Kombinácia materiálov

Buďte kreatívny! Ľubovoľne kombinujte drevo, plný plech, dierovaný plech s kruhovými alebo štvorcovmi otvormi a zvoľte si vhodný farebný odtieň z palety RAL Classic odtieňov.

Doplnky
Ku kompaktným boxom ponúkame nasledovné doplnky:
– SKRIŇOVÝ ZÁMOK je štandardným vybavením boxu.
– ZÁMOK S NEREZOVOU KĽUČKOU s prípravou pre zámkovú vložku, pohodlné otváranie kľučkou.
– ZÁMKOVÁ VLOŽKA s kľúčmi
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Kompaktné boxy v rôznych prevedeniach

Plný plech

Drevená výplň

Plný plech

Dierovaný plech so štvorcovými otvormi

Kombinácia dreva s dierovaným plechom s kruhovými otvormi
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Kompaktný box s posuvnými dverami

Základná konštrukcia boxov s posuvnými
dverami pozostáva z pozinkovaných a práškovo
lakovaných oceľových profilov (80 x 40 mm),
vyznačujúcich sa dlhou životnosťou.
Vrchná časť je v prevedení z kompaktných HPL
dosiek (odtieň antracit), predná časť posuvných
dverí ako aj bočné strany a zadná časť pozostáva
z voliteľnej výplne.
Posuvné dvere sú vybavené nerezovou kľučkou a
hákovým zadlabávacím zámkom. Uzamykateľné
dvere - vodiace na koľajničkách na podlahe.

Výplne

Drevo

Plný plech

Dierovaný plech so Dierovaný plech s
štvorcovými otvormi kruhovými otvormi

Výplň boxu je voliteľný z nasledovných materiálov:
• smrekovcové drevo bez povrchovej úpravy (69 x 19 mm)
• pozinkovaný a práškovo lakovaný plech hrúbky 1 mm (plný plech / dierovaný plech so
štvorcovými / kruhovými otvormi)
Na dosiahnutie optimálneho vzhľadu je možné dané výplne vzájomne kombinovať.
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Farebné odtiene

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9016

–
–
–
–

RAL 7016 atracitová sivá
RAL 7035 svetlosivá
RAL 9016 dopravná biela
Ďalšie RAL-Classic odtiene na vyžiadanie.

Drevo

Plný plech

Dierovaný plech so štvorcovými

Doplnky
Ku kompaktným boxom ponúkame nasledovné doplnky:
– DORAZOVÁ DOSKA bráni nárazom kontajnerov na výplň boxu.
– STOJANY NA BICYKLE zabezpečia poriadok v odstavených bicykloch

Požadovaný podklad
– 0% sklon podkladu
– Základová doska > 10 cm
– Betónový pás
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Rozmery boxov s posuvnými dverami
Využitím boxov s posuvnými dverami sa postaráte
nielen o poriadok a čistotu pre domom. Vyhnite
sa vandalizmu a neoprávnenému využitiu Vašich
odpadových nádob cudzími osobami. Farebné

odpadové nádoby a kontajnery na triedený odpad
zmiznú v estetickom a uzamykateľnom boxe od
Gerhardt Braun.

120 l
POČET

2

4

6

Šírka

1400

2360

3420

Výška

1305

1305

1305

Hĺbka

860

860

860

2

4

6

Šírka

1650

2830

4130

Výška

1475

1475

1475

Hĺbka

1060

1060

1060

240 l
POČET

1100 l
POČET
Šírka

2
3430

Výška

1815

Hĺbka

1560

Boxy pre bicykle
Do jedného boxu umiestnite 4 až 6 bicyklov.
Vďaka súčasnému odsunu dverí a hornej časti
pohodlne zaparkujete svoj bicykel do stojanu.
Všetky boxy sú vybavené uzamykaním s hákovým
zámkom a nerezovými kľučkami.

ANZAHL
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4

6

Breite

2300

3120

Höhe

1645

1645

Tiefe

2270

2270

Boxy v rôznych prevedeniach

Dierovaný plech so štvorcovým dierovaním
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Kombinácia plného plechu a dreva

Kombinácia boxu pre odpadové nádoby 240 l
a boxu kontajnery s objemom 1100 l
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Kombinácia boxu s naším systémovým oplotením
z rovnakého materiálu

Kombinácia boxu a prístrešku pre kontajnery

Bildunterschriften
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Možnosti kombinácie s prístreškami na odpad / bicykle
Kombinujte naše produkty a dosiahnite jednotný
vzhľad obytného súboru.
Na obrázku je fotografia
realizácie kompaktného
boxu z plného plechu a
modulového prístrešku s
rovnakou výplňou a farebným odtieňom RAL 7016.

Ďalšie produkty
Viac informácií o našom sortimente nájdete na www.gerhardtbraun.sk / www.gerhardtbraun.cz.

Modulové prístrešky

Systémy pivničných kobiek

Hotové prístrešky

Prestrešenia parkovacích státí

Self Storage

Technické zmeny vyhradené.

Gerhardt Braun Slovakia k.s.
Drobného 27
SK – 841 01 Bratislava
Fon +421 2 222 11 800
info@gerhardtbraun.sk \ info@gerhardtbraun.cz

NAŠE MODULOVÉ SYSTÉMY

gerhardtbraun.sk \ gerhardtbraun.cz

