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Nádoby na odpad  

 

QUICK BOX  - nádoby na medicínsky odpad určené na jedno použitie, predovšetkým na zber použitých 
ihiel, skalpelov, pipiet a iného drobného zdravotníckeho odpadu. Po pritlačení veka na nádobu sa 
obidva diely pevne spoja a veko nie je možné odňať, tým je znemožnený ďalší kontakt s obsahom 
nádoby. Vhodné na spaľovanie v spaľovniach. Nádoby sú vyrobené z nezávadného polypropylénu a 
pri spaľovaní nevznikajú žiadne škodlivé  emisie. Odstupňované zárezy v sklopnom veku slúžia k 
odňatiu použitých injekčných ihiel bez dotyku ľudskej ruky. Praktické, vhodné pre akúkoľvek lekársku 
prax, laboratóriá, atď.  

 

   

Quick box 1,5L  

objem 1,5l; priemer 140/113mm; 

výška 150mm  

Quick box 2,0L  

objem 2,0l; priemer 140/113mm; 

výška 210mm  

Quick box 4,0L  

objem 4,0l; priemer 140/113mm; 

výška 210mm  

      

   

Quick box 0,6L  

objem 0,6l; priemer 140/113mm; 

výška 210mm  

Quick box 7,0L  

objem 7,0l; priemer 140/113mm; 

výška 210mm  

Quick box 0,8L  

objem 0,8l; priemer 140/113mm; 

výška 280mm  

      

 

Quick box 12L  

objem 12l; priemer 267/232mm;  

výška 280mm  
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KLINIK BOX  - nádoby vyrobené z polypropylénu, vhodné na spaľovanie. Slúži predovšetkým 
ako jednorazová nádoba na bezpečné, hygienické uskladnenie anatomických odpadov. Možnosť 
viacnásobného použitia vložením igelitového vreca. Vhodné hlavne pre lekársku prax, možnosť 
využitia aj na zber iných druhov odpadov. Možnosť predbežného alebo trvalého uzavretia veka. Veko 
je po obvode uzáveru vybavené lepidlom. Vysoká odolnosť proti prepichnutiu steny nádoby. 
Zodpovedá normám BS 7320 a NFX 30 -500. Optimálne využitie priestoru vďaka obdĺžnikovému 
prierezu. Rozmery vhodné pre ukladanie na palety. Úspora miesta pri preprave a skladovaní (kónické  
a stohovateľné prevedenie). Certifikované na zber a transport nebezpečného odpadu. Nádoby je 
možné objednať v modrej farbe so žltým vekom, alebo v čiernej farbe.  

 

 

  

Klinik box 30L  

objem 30l; šírka 335mm; dĺžka 

400mm; výška 318mm hmotnosť 

1,36kg; UN certif ikácia 1H2/Y15/S  

Klinik box 60L  

objem 60l; šírka 335mm; dĺžka 

400mm; výška 640mm hmotnosť 

1,95kg; UN certif ikácia 1H2/Y30/S   

 
 

Krabica na infekčný odpad  - Jednorazová kartónová krabica  - jednorazové kartónové obaly sú 
určené na zber a odvoz zdravotníckeho odpadu. Konštrukcia krabice neumožní náhodné otvorenie a 
vysypanie odpadu. Krabice sú určené pre zber odpadu v zdravotníckych zariadeniach. Krabicu je 
možné označiť logom infekčného odpadu.  
Dodáva sa v rozloženom stave ako skladačka. Krabica  je označená ILNO.  

 

 

  
Krabica na infekčný odpad  

šírka 110mm; dĺžka 220mm; výška 

215mm 

      

 


