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PRODUSUL LUNII MAI 2020 

 
Coș modular colectare selectivă, model TD COLECT 7 
 
Destinat pentru clădiri administrative, în special, unde 
se întâlnesc mulți oameni, cum ar fi școli, universități, 
showroom-uri, agenții guvernamentale sau spitale, 
apreciază această soluție pentru separarea deșeurilor. 
Coșul TD COLECT 7 sunt disponibile în mod standard 
cu patru recipiente interioare galvanizate, cu un volum 
de umplere de 45 litri (hartie, plastic, metal si deseu 
menajer) 1 recipient zincat de 14 litri pentru sticla, 1 
recipient de plastic capacitate 10 litri pentru deseu 
biodegradabil, de culoare maro (BIO) si 1 recipient 
plastic cu capacitate de 3 litri pentru baterii uzate. 
Capacul batant care se închide automat elimină 
mirosurile și semnalează tipul de refuz care trebuie 
aruncat în funcție de culoarea lor. Pentru aruncarea 
deseului BIO este necesara ridicarea capacului. 
Golirea cosurilor se face prin deschiderea usilor 
forntale, dotate cu yala si inchidere in 2 puncte. 
Toate sistemele de colectare au un set de pictograme 
cu simbolurile pentru hârtie, deșeuri de plastic, deșeuri 
ne-procesabile, sticlă și deșeuri organice 
(biodegradabile). 
Panoul din spate poate fi echipată individual cu pictograme (recomandare a se vedea figura) și 
arată ce tipuri de deșeuri pot fi colectate in fiecare compartiment. 
 
Descriere: 

 Tablă de înaltă calitate, complet zincată, vopsire cu pulbere metalica; 

 Container interior galvanizat;              

 Capacitate: 4 x 45 litri, 1x14 litri, 1x10 litri, 1x3 litri; 

 Containerul interior poate fi golit prin deschiderea usilor; 

 Rețin mirosurile; 

 Cheie pentru închiderea coșului, manere integrate in usa; 

 Clapete batante, cu revenire în poziția de baza închisă. 

 Încadrarea armonioasa a coșului in spațiul biroului. 

 

 
Element de dirijare 
a deșeului in cos 

 
Protecție de plastic 

a podelei 

 
Elemente de 

ghidare a coșului 
interior 

 
Protecție a 

muchiilor împotriva 
mizeriei 

 
Picioare ajustabile 

pe înălțime 

mailto:office@eurostart-oradea.ro
http://www.eurostart-oradea.ro/


 
Sisteme de colectare selectiva a 

deseurilor 

Str.Moldovei Nr. 4, PB 8, ap. 19, 410174 Oradea, jud. BIHOR, 

ROMANIA 

RO 20201203 RON: RO31BTRL 0050 1202 D405 27XX  

J05/2863/2006 EURO: RO06BTRL 0050 4202 D405 27XX   

 

Tel/Fax: +40-(0)359-407.764 

E-mail: office@eurostart-oradea.ro   WEB: www.eurostart-oradea.ro 

 

 2 

 
 

 
TD COLECT 7 

Volum 4x45 Litri  
Dimensiune:1460x1365x340 mm (HxLxA) 
Volum 4x45 Litri  
Volum BIO: 10 litri 
Volum STICLA: 14 litri 
Volum BATERII: 3 litri 
Greutate: 55 kg 
Clapete: albastru, galben, roșu, antracit 
Cod: 5600170 
 
 
PRET lista:  998,00 euro + TVA 
 

PRET promo:  948,00 euro + TVA 

 

Culoare corp Culoare clapeta 

    

 
 Verificat auto închidere clapetă 
 ANTI FOC, clasa A conform DIN 4102 și EN 

13501-1 

 Garanție produs : 5 ani 
 Produs în Germania  
 Certificare TÜV / GS 

 
 
 
Conditii comerciale : 

Transportul este inclus in pret. 

Valabilitate oferta : 45 zile 

Garantie : 5 ani 

Termen de livrare : 4 saptamani de la confirmarea comenzii. 
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