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KONTEJNER SULO 1100 l - DOPORUČENÁ MANIPULACE DLE NOREM RAL GZ 951/1 

 

TECHNICKÝ POPIS 

• Kontejner 1100 l SULO na tříděný odpad je vybaven vhozovými otvory, které jsou opatřeny 

gumovými rozetami nebo půlkulatou stříškou. Dno kontejneru je vybaveno odtokovým otvorem. 

Kontejner nevykazuje hladinu akustického tlaku vyšší jak 99 dB.  

MATERIÁL VÝROBKU 

• HDPE (vysoko hustotní polyethylen).   

MANIPULACE S KONTEJNERM 

• Maximální povolená hmotnost zaplněného kontejneru, dle normy DIN EN 840, je 440 kg.  

• Kontejner je určen ke sběru recyklovatelných a zbytkového odpadu. Do příslušného kontejneru na 

tříděný odpad lze vložit pouze odpad podle regulovaných skupin (např. zbytkový odpad, sběrový 

papír, sklo, organický kompostovatelný odpad).  

• V případě vizuálního poškození kontejner nepoužívejte. 

• Do nádoby nelze vložit horký popel ani korozivní, hořící, žhavé nebo žhavé materiály ani 

materiály, které by mohly nádobu deformovat nebo poškodit. Mrtvá zvířata nebo jiné materiály, 

jejichž skladování a přeprava je regulována zákonem, nesmí být vkládány do kontejnerů.  

• Víko nádoby otevírejte pouze pomocí určené rukojeti víka nebo držadla na víku. Neotvírejte ani 

nezavírejte víka ze zadní strany. Posuvné víko také nelze otevírat nebo zavírat ze strany.  

• Během plnění musí být víko dostatečně otevřeno, aby bylo zabráněno náhodnému nebo 

nechtěnému zavření (např. nárazem větru nebo pohybem nádoby). 

• Odpad, jakož i recyklovatelné materiály, musí být ukládány do kontejnerů takovým způsobem, 

aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací, jako je tvorba prachu, tvorba par, tříštění nebo 

stříkání. 

• Neohýbejte se do nádoby.  

• Odpad a recyklovatelné materiály nesmí být lisovány nebo nadměrně tlačeny do kontejnerů.  

• Kontejnery lze plnit pouze do té míry, aby bylo možné víko ještě zcela zavřít.  

• Víko musí být po každém plnění ručně uzavřeno. 

• Umístění kontejneru na stanovišti musí být vždy na zpevněné ploše. 

• Kontejner není určen k manuálnímu vyprazdňování.  

 ÚDRŽBA 

• Kontejnery SULO 1100 l jsou bezúdržbové.  
 


