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Οι κυλινδρικοί κάδοι µε επικάλυψη ξύλου :
Είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριµµάτων
διερχοµένων πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόµενοι.
Συµβάλλουν µε την παρουσία τους στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι κάδοι
έχουν πολύ καλό φινίρισµα και γενικά καλαίσθητη εµφάνιση. Έχουν σχήµα κόλουρου
κώνου µε περιµετρική επένδυση από ξύλινα τµήµατα.
∆ιαθέτουν εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 45 λίτρων περίπου.
Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος µε ξυλάκια αποτελείται από :
•
∆ύο µεταλλικούς δακτυλίους και
•
16 ξύλινες ράβδους
•
Έναν εσωτερικό κάδο
Οι µεταλλικοί δακτύλιοι είναι κατασκευασµένοι από χυτό αλουµίνιο διατοµής
2Χ3 εκ. µε εξωτερική διάµετρο 44 εκ. στη µία πλευρά τους υπάρχουν εσοχές για την
έδραση των ξύλινων ράβδων. Στην εσωτερική πλευρά τους υπάρχουν εσοχές διαστάσεων
5Χ2 εκ. για την έδραση των ξύλινων ράβδων. Ο ένας εκ των δύο µεταλλικών δακτυλίων
διαθέτει ένα δέσιµο µε δυο ράβδους διατοµής 4,5Χ0,5 εκ. σε σταυρωτή διάταξη οµοίως
κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο. Το δέσιµο αυτό προσδίδει αντοχή και στιβαρότητα
στην κατασκευή και στηρίζει τον εσωτερικό κάδο.
Στο δέσιµο µε τη σταυροειδή διάταξη συγκολλάται µία σωλήνα ύψους 35 εκ. Ø 60 χιλ.
και στην άκρη της είναι ηλεκτροσυγκολληµένη η αντίστοιχη φλάντζα οκταγωνικού
σχήµατος ποµπέ διαστάσεων 16,5Χ16,5 εκ.
Οι ξύλινες ράβδοι είναι 16 και έχουν διατοµή 4,5Χ2 εκ., ύψος 53 εκ. και είναι
κατασκευασµένες από σουηδικό ξύλο. Εδράζονται στις εσοχές των µεταλλικών
δακτυλίων σχηµατίζοντας έτσι το σώµα του κάδου. Η σύνδεση µεταξύ των δύο ράβδων
επιτυγχάνεται µε τρεις ντίζες διατοµής Φ 10 χιλ. και ύψους 53 εκ.
Ο µεταλλικός εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζέ λαµαρίνα
πάχους 0,8 χιλ., είναι διαµέτρου 35 εκ. και ύψους 52 εκ. και στο χείλος του διαθέτει δύο
αντικριστές χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Ο εσωτερικός κάδος
στηρίζεται όπως προαναφέραµε στο εσωτερικό του κάδου µε τη βοήθεια της σταυρωτής
διάταξης. Ο µεταλλικός κάδος φέρει στον πυθµένα του τέσσερις οπές διαφυγής για την
αποστράγγιση των όµβριων υδάτων και των υγρών των απορριµµάτων που εισέρχονται
στον κάδο.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού
(βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα,
είτε ηλεκτρογαλβανισµένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε
αµµοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών

στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (µε κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
ειδικά µελετηµένα για τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας και είναι απολύτως
ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα
µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές µας.
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα µεταλλικά µέρη υφίστανται
επεξεργασία για την
απολαδοποίησή τους, ακολουθεί µία επίστρωση polyzinc
(ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών
διεξάγονται σύµφωνα µε:
• Το σύστηµα ποιότητας ISO 9001 : 2000
• Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

