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OLTÓPONTOKRA AJÁNLJUK 
INFORMÁCIÓ: 

meva.hu@meva.eu 

34/300-852  30/207-5581 

 
A termékek eredeti alapanyagokból készülnek. Alkalmasak 

orvosi, fertőző hulladék, éles tárgyak, injekciós tűk, szerves és 

anatómiai hulladék gyűjtésére. Megfelelnek az egészségügyi 

előírásoknak és tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

- Egyszeri használatra alkalmas. 

- A fedél lenyomásával aktiválódik a tető és már nem 

  levehető az edényről. 

- Utána már csak a bedobó nyíláson keresztül tölthető. 

- A bedobó nyíláson a tűk leszedéséhez alkalmas 

  hornyok találhatók így azok érintés nélkül 

  eltávolíthatóak. 

- Az edény polipropilénből készül. 

- Hulladék égetőben megsemmisíthető. 

TÍPUS: 8912 
Anyag (PP) 

Térfogat (0,7 l) 

Méretek (103x103x135 mm) 

Kartonban (160 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 8913 
Anyag (PP) 

Térfogat (1,5 l) 

Méretek (134x134x150 mm) 

Kartonban (100 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 9343 
Anyag (PP) 

Térfogat (6,0 l) 

Méretek (ø185x215 mm) 

Minősítés (Van) 

200 Ft 300 Ft 500 Ft 

TIPP: Valami mást keres? Vegye fel a kapcsolatot velünk és tájékoztatjuk egyéb ajánlatainkról. 

TÍPUS: 7187 
Anyag (PP) 

Térfogat (0,5 l) 

Méretek (ø97x124 mm) 

Kartonban (150 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 7188 
Anyag (PP) 

Térfogat (1,0 l) 

Méretek (ø143x105 mm) 

Kartonban (85 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 7189 
Anyag (PP) 

Térfogat (1,5 l) 

Méretek (ø143x150 mm) 

Kartonban (75 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 7190 
Anyag (PP) 

Térfogat (2,0 l) 

Méretek (ø143x200 mm) 

Kartonban (60 db) 

Minősítés (Van) 

TÍPUS: 7191 
Anyag (PP) 

Térfogat (2,5 l) 

Méretek (ø143x260 mm) 

Kartonban (50 db) 

Minősítés (Van) 

185,00 Ft                 210,00 Ft                   280,00 Ft                   300,00 Ft                   340,00 Ft 

A kerekekkel és fedéllel ellátott műanyag tartályok, melyek megfelelnek az EN 840 

szabványnak. Praktikus és tartós megoldást jelent a hulladékgyűjtésben. Felszerelhetők 

matricákkal, zárral. 

- UV-sugárzásnak, biológiai és kémiai hatásoknak, időjárásnak ellenálló, nagy sűrűségű 

  polietilénből (HDPE) készül.  

- A 200 mm átmérőjű kerekek megkönnyítik a tartály áthelyezését.  

- Ausztriában gyártott termék nem tartalmaz kadmiumot, és 100% -ban újrahasznosítható. 

TÍPUS: 0004-6 
Anyag (HDPE) 

Térfogat (120 l) 

Kerekek (2x ø200 mm) 

Méretek (480x540x945 mm) 

Minősítés (Van - RAL/EN 840) 

7 800,00 Ft 

650 Ft 

8 000,00 Ft 

Az eladó fenntartja a jogot az árak és a műszaki adatok megváltoztatására. A termékképek csak szemléltető célokat szolgálnak. 
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