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Οι µεταλλικοί επίστηλοι απορριµµατοδέκτες: 
∆ιαθέτουν δύο κάδους 35 λίτρων περίπου ο κάθε ένας, µεγάλης αντοχής, 

κατάλληλους για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριµµάτων διερχοµένων 
πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόµενοι. 

∆εν καταστρέφονται εύκολα και συµβάλλουν µε την παρουσία τους στην 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι κάδοι µε το διακοσµητικό βραχίονα, µπορούν να 
τοποθετηθούν σε διακοσµητικό στυλίσκο µεµονωµένα, κατά ζεύγη ή ανά τρεις. Το 
άδειασµα των απορριµµατοδεκτών επιτυγχάνεται µε στρέψη του κάδου. 

Οι κάδοι είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6 χιλιοστών για 
το κυρίως σώµα και τον πυθµένα τους. Το κυρίως σώµα τους είναι κυλινδρικό, ύψους 
48 και διαµέτρου 30 εκατοστών και φέρει ενισχυτικές περιµετρικά ραβδονευρώσεις 
και διακοσµητικές ροµβοειδείς διατρήσεις. Στο επάνω µέρος τους, είναι ανοικτοί για 
άνετη ρίψη ελαφρών απορριµµάτων διερχοµένων πεζών. 

Ο πυθµένας τους φέρει 4 οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των όµβριων και 
των υγρών των απορριµµάτων που εισέρχονται στον κάδο. 
Η χωρητικότητά τους είναι 35 λίτρα έτσι ώστε σε περίπτωση τοποθέτησής τους σε 
κολώνες φωτισµού και πεζοδρόµια, να µην δηµιουργούν ενόχληση σε διερχόµενους 
πεζούς. 

Μεταξύ κάδων και διακοσµητικού στυλίσκου στήριξης υπάρχει 
διαµορφωµένος ειδικός διακοσµητικός βραχίονας από χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 
χιλιοστών. Η διατοµή του έχει σχήµα Π και στο κάτω µέρος του φέρει διατρήσεις 
κύκλου και δύο τριγώνων. Συνδέεται  στο διακοσµητικό στυλίσκο µε δύο βίδες. 

Ο βραχίονας αυτός επιτρέπει, την απασφάλιση του κάδου από την κλειδαριά 
που φέρει, µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417 και το άδειασµά του µε 
αφαίρεση και  κατάλληλο χειρισµό. Ακόµη, ο βραχίονας διαθέτει σύστηµα 
σταθεροποίησης του κάδου, έτσι ώστε κατά την επιστροφή στην όρθια θέση, να 
ασφαλίζει και να κλειδώνει σταθερά. 

Ο διακοσµητικός στυλίσκος στήριξης  είναι κατασκευασµένος από σωλήνα ο 
οποίος έχει διάµετρο 11 εκατοστά και ύψος 42 εκ. και µε τη βοήθεια µεταλλικού 
τεµαχίου ένωσης – διεύρυνσης παραδοσιακού τύπου εµπεριέχει σωλήνα διαµέτρου 6 
εκατοστών και πάχους 2 χιλιοστών, συνολικού ύψους 1,30 µ., µε καλαίσθητη 
µεταλλική σφαίρα διαµέτρου 7 και ύψους 8,5 εκατοστών, στο άνω άκρο και δίσκο 
στο κάτω άκρο του, διαµέτρου 26 εκατοστών, που φέρει 3 οπές κατάλληλες για τη 
στερέωσή του στο έδαφος µε στριφώνια ή µε προεξοχή σωλήνα µήκους 25 
εκατοστών για την πάκτωσή του στο έδαφος, κατόπιν επιλογής δική σας. 
 

Το σταχτοδοχείο είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6 χιλ. 
Το κυρίως σώµα είναι ηµικυλινδρικό, ύψους 20 εκ. και φέρει ενισχυτικές 
ραβδονευρώσεις. Στο επάνω µέρος είναι ανοικτό για άνετη ρίψη αποτσίγαρων και 
φέρει ειδική διάτρητη επιφάνεια πλάτους 4 εκ. για το σβήσιµο των τσιγάρων των 



διερχοµένων πεζών. Το σταχτοδοχείο είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρα 
polyester. Μεταξύ σταχτοδοχείου και διακοσµητικού στυλίσκου στήριξης υπάρχει 
ειδική βάση από  χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 χιλ. 

Η διατοµή τους έχει σχήµα Π και συνδέεται µε το διακοσµητικό στυλίσκο µε 
δύο βίδες. Η βάση αυτή επιτρέπει την απασφάλιση του σταχτοδοχείου από την 
κλειδαριά που φέρει, µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417 και το 
άδειασµά του µε την αφαίρεση και κατάλληλο χειρισµό. 

Η βάση είναι βαµµένη µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. Η 
χωρητικότητα του σταχτοδοχείου είναι 1 λίτρο, έτσι ώστε στον απορριµµατοδέκτη να 
έχει διακριτική παρουσία και µπορεί να συνοδεύεται από το σχετική αυτοκόλλητη 
ετικέτα προτρεπτικό της χρήσης του. 

Οι απορριµµατοδέκτες έχουν πολύ καλό φινίρισµα και γενικά καλαίσθητη 
εµφάνιση. Οι προς προµήθεια απορριµµατοδέκτες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 
πινακίδιο αλουµινίου 50Χ100 χιλ. µε λογότυπο και στοιχεία της αρεσκείας σας 

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  

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  
  

 
 


