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GESTIONAREA DESEURILOR IN PERIOADA PANDAMIEI COVID-19
COSURI DE GUNOI CU PEDALA, PAXA
Igiena absolută joacă un rol crucial societatea noastră de distanțare
socială. Fără această igienă, este imposibil de controlat și de
împiedicat viruși, cum ar fi coronavirusul care provoacă COVID-19. Facem totul pentru a funcționa
cât mai activ și în siguranță. Acest lucru se aplică cu siguranță oricărui mediu în care oamenii
lucrează, de la companii la instituții.
Una dintre cele mai simple măsuri de precauție pe care le puteți lua în această chestiune este
instalarea unor coșuri de gunoi suplimentare sigure pentru „Deșeuri Corona”. LUNE a dezvoltat
bine conceput „Coșuri Corona”, în special în acest scop, un sistem unic de deșeuri care nu este
doar indispensabil astăzi, ci și în întregime rezistent la viitor. Coșul Corona este un plus la linia
PAXA și, prin urmare, se integrează fără efort în această linie.
Igienă inteligentă
Ce face coșul Corona LUNE (PAXA cu control cu piciorul - pedala) atât de specială? Sistemul de
deșeuri este dotat cu o caracteristică soft-close (închidere lenta) care asigură că evacuarea
aerului din container rămâne minimă. Aceasta va păstra cât mai mult posibil particulele de Corona
în coș. Super sigur. Prin urmare, deplasarea aerului este neglijabilă și datorită controlului mecanic
al piciorului nu trebuie să-l atingeți niciodată cu mâinile. Acest lucru face ca coșul Corona LUNE
(PAXA cu control cu piciorul) să fie foarte ușor de utilizat și sigur garantat.
Ușor de recunoscut
În plus, coșul de gunoi Corona (PAXA cu control picior), este foarte ușor de recunoscut datorită
culorii sale vibrante și violet izbitoare COVID-19 logo-ul său. Pungi de deșeuri potrivite sunt, de
asemenea, de culoare violetă și sunt confecționate dintr-un material de calitate suplimentar de
70m, care este standardul în multe spitale. La prima vedere este clar de unde vin aceste deșeuri
Corona! Această versiune este disponibilă și în diferite alte culori.
Experiență vastă în spitale
Deșeurile de corona nu sunt deșeuri obișnuite, dar pot fi extrem de contagioase pentru oricine
vine în contact cu acestea. Prin urmare, trebuie colectat și aruncat cu un accent special pe igienă.
În general, spitalele au mai multe fluxuri de deșeuri decât altele și trebuie să le gestioneze întrun mod foarte igienic. Aici, standardul este adesea mai mare decât în altă parte. LUNE lucrează
de ani buni cu renumite centre medicale universitare și are o mulțime de experiențe relevante în
acest domeniu, care acum a fost aplicat și perfecționat în coșului Corona (PAXA cu control pentru
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picioare) cu maximă eficiență. Testul de temperatură a arătat că materialul îndeplinește chiar
cerințele ridicate ale spitalului finlandez. Pentru spitale și numeroase unități de sănătate, aceasta
înseamnă că coșul Corona (PAXA cu control cu piciorul) poate fi spălată împreună cu paturile in
spălătorii automate pentru paturi.
Siguranța mai întâi
Coșul Corona (PAXA cu pedala) este un model de sine stătător compact disponibil în trei
dimensiuni. Poate fi plasat fără efort în zonele în care oamenii doresc să-și arunce batistele,
mănușile și măștile de pe față. O zonă comună pentru a face acest lucru este locul în care părăsiți
o clădire, făcând, evident, amplasarea în apropierea unei ieșiri o idee bună. Dar măștile sunt
îndepărtate și la ieșirea din locul de muncă sau la intrarea în cantină. În toate aceste locații, coșul
Corona este (PAXA cu pedala) un fapt, o necesitate de igienă. Cu coșul Corona realizat de LUNE
(PAXA cu pedala) îndepliniți cele mai stricte cerințe și oferiți angajaților și vizitatorilor o senzație
de siguranță de durată.

Coșul PAXA M CORONA

Coșul PAXA L CORONA
Capacitate: 34 litri
Capacitate: 65 litri
Dimensiune: 24x24x60 cm (LxlxH)
Dimensiune: 30x30x72 cm (LxlxH)
Greutate: 9 kg
Greutate: 10 kg
Utilizatori: 15-20 persoane
Material: otel galvanizat vopsit in câmp Utilizatori: 30-40 persoane
Material: otel galvanizat vopsit in câmp
electrostatic sau INOX*
electrostatic sau INOX*
Capac cu închidere lenta (Soft-Close)
Capac cu închidere lenta (Soft-Close)
Deschidere capac cu pedala
Deschidere capac cu pedala
PRET: 295,00 euro/buc – vopsit
335,00 euro/buc - inox

PRET: 360,00 euro/buc – vopsit
410,00 euro/buc - inox
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Capacitate: 90 litri
Dimensiune: 35x35x72 cm (LxlxH)
Greutate: 12 kg
Utilizatori: 40-75 persoane
Material: otel galvanizat vopsit in
electrostatic sau INOX*
Capac cu închidere lenta (Soft-Close)
Deschidere capac cu pedala

câmp

Coșul PAXA XL CORONA
PRET: 439,00 euro/buc – vopsit ;

Coșul PAXA PIENTA S CORONA

489,00 euro/buc - inox

Coșul PAXA PIENTA M CORONA

Capacitate: 25 litri
Capacitate: 34 litri
Utilizatori: 10-15 persoane
Utilizatori: 15-20 persoane
Material: otel galvanizat vopsit in câmp Material: otel galvanizat vopsit in câmp
electrostatic sau INOX*
electrostatic sau INOX*
Capac cu închidere lenta (Soft-Close)
Capac cu închidere lenta (Soft-Close)
Deschidere capac cu pedala
Deschidere capac cu pedala
PRET: 269,00 euro/buc – vopsit
319,00 euro/buc - inox

PRET: 295,00 euro/buc – vopsit
345,00 euro/buc - inox

*Se poate spăla la temperatura de pana la 85˚C, conform normelor din instituțiile sanitare
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ACCESORII**:
 Capac colorat conform RAL
 Capac si pedala colorata conform RAL
 Autocolante

14,00 euro/buc
19,00 euro/buc
4,25 euro/buc

**Pretul nu include transportul

Conditii comerciale :
Preturile nu contin TVA
Transportul este inclus in pret.
Valabilitate oferta : 60 zile
Termen de livrare : 3-4 saptamani de la comanda

Intocmit,
Bogdan Morcovescu

4

