Stwórz z nami estetyczną i komfortową strefę
gromadzenia odpadów w swoim miejscu zamieszkania.
Wierzymy w to, że otoczenie wpływa na jakość życia,
dlatego stworzyliśmy produkty, które pomogą Państwu
dbać o porządek w nowoczesny i wygodny sposób.
Pojemniki QUUB łączą prostotę z wysoką jakością
wykonania, co zapewnia trwałość przez wiele lat.

POJEMNIKI PÓŁPODZIEMNE
Pojemniki półpodziemne QUUB są częściowo zakopywane w gruncie przez co na bardzo małej przestrzeni gromadzimy dużą
ilość odpadów. W ten sposób na powierzchni 3,5m² możemy składować do 6m³ odpadów!
Umieszczenie odpadów pod powierzchnią ziemi (niższa temperatura) znacznie zmniejsza ilości wydzielanych odorów szczególnie
w miesiącach letnich. Odpady gromadzone są w wewnętrznych wkładach workowych dostosowanych do poszczególnych
rodzajów frakcji, a opróżniane za pomocą standardowego samochodu z jednohakowym dźwigiem który jest na wyposażeniu
w większości przedsiębiorstw komunalnych.

Dzięki przyleganiu pojemników bok do boku dodatkowo oszczędzamy miejsce. Konstrukcja wykonana z polietylenu HDPE,
a elementy stalowe są cynkowane ogniowo.
Pojemniki QUUB przeznaczone są do gromadzenia odpadów komunalnych m.in. takich jak papier, plastik, bio czy zmieszane.
Główną cechą pojemników półpodziemnych QUUB jest umieszczenie części pojemnika pod powierzchnią ziemi co
w spektakularny sposób ogranicza powierzchnię potrzebną do składowania odpadów. Pojemniki QUUB charakteryzuje wysoka
estetyka, wzornictwo, a także wykonanie ich z wysokogatunkowych materiałów. Pojemniki produkowane są z polietylenu
HDPE, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne i łatwego w serwisowaniu.
Rodzina produktów QUUB jest modułowa, co oznacza, że możemy łączyć ze sobą pojemniki naziemne z półpodziemnymi
czy obudowami dla np. pojemników kółkowych. Każdy segment takiego zestawu z zewnątrz będzie wyglądał identycznie,
a brak odstępu między pojemnikami pozwoli na zaoszczędzenie miejsca. Takie oszczędności są możliwe jedynie w przypadku
pojemników o charakterystycznym sześciennym kształcie. Korpusy pojemników są objęte 10 letnią gwarancją!

wkłady
na odpady

Wkład workowy
na odpady bez odcieków
(np. papier czy tworzywa
sztuczne)

Wkład workowy z misą
na odpady z odciekami
wyposazony w miskę odciekową
(np. bio, szkło czy zmieszane)

Wkład stalowy
na odpady
z odciekami typu BIO

Wersja standard czyli korpus o wyglądzie
szarego marmurku, z pionowymi
przetłoczeniami imitującymi panele zapewnia
wyjątkowy wygląd, przy tym jest łatwa
w utrzymaniu czystości i najbardziej odporna
na wszelkiego typu uszkodzenia.

pojemniki naziemne

wkłady
na odpady

Pojemniki naziemne QUUB są instalowane bezpośrednio na podłożu i nie wymagają ingerencji w grunt. Instalacja pojemników
naziemnych nie wymaga nawet zgłoszenia do nadzoru budowlanego.
Kształt sześcianu i modułowa budowa ograniczają przestrzeń do minimum na składowanie odpadów. Jeden standardowy
moduł to 3 m³ odpadów który może być dzielony na mniejsze komory. Odpady gromadzone są w wewnętrznych wkładach
workowych dostosowanych do poszczególnych rodzajów frakcji, a opróżniane za pomocą standardowego samochodu
z jednohakowym dźwigiem który jest w na wyposażeniu większości przedsiębiorstw komunalnym.
Korpusy pojemników są objęte 10 letnią gwarancją!

Wkład workowy
na odpady bez odcieków
(np. papier czy tworzywa
sztuczne)

Przykład opróżniania pojemników z wkładem workowym.

Wkład workowy
na odpady z odciekami
wyposazony w miskę
odciekową (np. bio, szkło
czy zmieszane)

Wkład stalowy
na odpady
z odciekami typu BIO

POJEMNIKI OBUDOWY
Ideą rodziny produktów QUUB jest różnorodność i dowolność zastosowania, tak by przestrzeń w której mieszkamy stała
się bardziej prestiżowa, spójna i estetyczna. Obudowa prócz zastosowania dla miejsca gromadzenia odpadów komunalnych
i wielkogabarytowych może być także wykorzystana np. do stworzenia garażu dla rowerów czy wózków. Wspomniane
rozwiązania są nadal zaledwie propozycją wykorzystania możliwości jakie dają produkty z rodziny QUUB, ich przeznaczenie
i zastosowanie tak na prawdę zależą od naszej wyobraźni.

możliwe wykończenia

Obudowy QUUB służą do umieszczenia wewnątrz nich standardowych plastikowych pojemników kółkowych na odpady i
tym samym podnoszą estetykę miejsc gromadzenia odpadów. Oferujemy obudowy na pojemniki dwu i czterokółkowe.
Obudowy mogą być wyposażone w kontrolę dostępu.

S t a n d a r d o w y k o r p us
– bez o bi c i a

D E S KA KO M PO Z YTOWA

PAN E L E E L E WACY J N E

Posiadamy różne możliwości wykończenie pojemnika. W zależności od potrzeby możemy zaoferować pokrycie go naturalnymi
deskami czy drewnem kompozytowym. Dodatkowo jest opcja pokrycia pojemników panelami elewacyjnymi.
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Obudowy Clasic są produkowane z profili stalowych, pokrywy z blachy malowanej proszkowo, a obudowywane materiałami
wskazanymi przez Inwestora np. takimi jak drewno kompozytowe czy panele stalowe pokryte powłoką poliuretanową
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Pojemniki obudowy Clasic 1100

Obudowy QUUB są dedykowane do osłony standardowo używanych pojemników kółkowych.
Podnoszą estetykę miejsc gromadzenia odpadów.
Obudowy mogą być wyposażone w systemy dostępu zaczynając od najprostszych zamków trójkątnych, a kończąc na kartach
elektromagnetycznych.
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Altany QUUB to produkt ekskluzywny o wyjątkowym wyglądzie i najwyższej klasie materiałów.
Używamy m.in. takich materiałów jak stal, szlachetne drewno czy tak ostatnio modna blacha Corten.
Wiaty QUUB mogą być wyposażone np. w autonomiczną kontrolę dostępu z identyfikacją mieszkańców, oświetlenie solarne
czy system jednego klucza.
Projektujemy również altany dostosowane do indywidualnych życzeń Inwestora.

Przykładowa obudowa na pojemniki 1100l. Lokalizacja Warszawa. Obudowy możemy ustawiać i wykańczać zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

obudowa 240

&

kosze quub

Elektroniczne systemy
wspomagające
EcoBins C3 - moduł kontroli dostępu
Wszystkie produkty QUUB mogą być wyposażone w poniższe systemy
wspomagające.
Funkcje otwieranie klapy wrzutowej w pojemnikach przy pomocy kart dostępu
RFID jak również pomiar stanu napełnienia i czytania kodów kreskowych.
Dostępne ,on line , spersonalizowane raporty o użytkowaniu danych pojemników
przez poszczególne domostwa.
- sygnały udanego/nieudanego otwarcia
- logowanie i raportowanie otwarcia

Obudowy QUUB są dedykowane do osłony standardowo
używanych pojemników kółkowych. Podnoszą estetykę
miejsc gromadzenia odpadów.

Kosze QUUB 240 to rozwiązanie przeznaczone dla
przestrzeni publicznych, z dużą ilością odpadów, gdzie
wkładem jest standardowy pojemniki 240 obsługiwany
przez zwykłe śmieciarki. Duża pojemność kosza zmniejsza
koszty logistyczne obsługi.

Czujniki
W pojemnikach na odpady znajdują się czujniki, które w regularnych odstępach
czasu mierzą poziom ich wypełnienia. Zależnie od modelu, czujniki mogą
badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę
w środku.

Wykonujemy tez indywidualne projekty.

Przykładowa realizacja obudowy na pojemniki 240l w Krakowie. Pojemniki wykonujemy również według intywidualnych
wytycznych Inwestora ( materiał wykończeniowy, zamki czy układ instalacji).

www.quub.pl
email: quub@quub.pl
tel.: +48 886 416 013

