
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.



O spółce

Spółka jest obecna w branży gospodarki komunalnej od 2010 roku. Bogata wiedza pozwoliła nam 
odpowiedzieć na wymagania klientów, dopracowanym w najmniejszym detalu,  produktem.
Oprócz wiat śmietnikowych QUUB produkujemy pojemniki QUUB: półpodziemne, naziemne, 
obudowy na pojemniki i inne.



KOnstruKcja altan QuuB

Dysponujemy własnymi ekipami montażowymi ,budowlanymi 
i własnym transportem . Podejmujemy się budowy fundamentów, 
oraz zagospodarowania terenu wokół altan.

Konstrukcje naszych wiat bazują na profilach stalowych 40x80 
i 40x40, cynkowanych ogniowo. Standardowy kolor to RAL 7016 
(antracyt). Pokrycie dachowe wykonane jest z blachy trapezowej 
lub na rąbek. Poszycie ścian, (lamele, blachy, siatki czy płyty) jak 
i również wielkość i kształt wiat dostosowane jest do potrzeb 
Zamawiającego.

Wszystkie konstrukcje  są zaprojektowane przez uprawnione 
biuro architektoniczne. 

W tabeli podajemy przykładowe wielkości altan. Podejmujemy się 
wykonania projektów według indywidualnych potrzeb.

ilość pojemników wymiary altany w (mm)
1100  (l) 240 (l) szerokość długość

4 2 3600 3200
6 2 3600 4600
8 2 3600 6000
10 2 3600 7400
12 2 3600 8800
14 2 3600 10200

Wszystkie wizualizacje są przykładami naszych możliwości, 
a wersje ostateczne są indywidualnie uzgadniane z zamawiającym.



Wykończenie: lamele drewniane i blacha na rąbek Panele dachowe na rąbek - Pruszyński (pruszynski.com.pl)

Powyżej prezentujemy altanę wykończoną lamelami drewnianymi i panelami z blachy na rąbek. 
Dostępne są różne rodzaje drewna i wersje kolorystyczne. Na załączonej wizualizacji jest pokazana 
altana na 14 pojemników 1100l. Oferujemy 10-letnią gwarancję na konstrukcje.

Lamel drewniany Panel dachowy na rąbek
Panel PD 510 P-N

Panel dachowy na rąbek
Panel PD 510 F-N

Wiaty QuuB na Odpady KOmunalne i …rOWery

LAMEO 001 LAMEO 002 LAMEO 003 LAMEO 004 LAMEO 005 LAMEO 006



Deska kompozytowa
drugiej generacji

Ogrodzenie 
ZENITH Z1

Przy zastosowaniu lameli z drewna kompozytowego drugiej generacji wydłużamy gwarancję na obicie do 5 lat. 
Drewno kompozytowe używane przez nas nie wymaga corocznej konserwacji. Dostępne są różne kolory. 
Wykończenie altan jako mix lameli kompozytowych i paneli Zenith zapewnia mały prześwit a duży  prz epływ 
powietrza wewnątrz. Taki zestaw elementów daje efekt ekskluzywności i czyni obiekt bardzo jakościowym.

Wykończenie: Lamel z drewna kompozytowego 3D i panelu Zenith  -Progress (ogrodzenia-progress.pl).
Jako producent zapewniamy możliwość dostosowania parametrów do państwa potrzeb.

nOWOść - lamel z dreWna KOmpOzytOWegO 3d!

CYNAMONDREWNO NATURALNE PALISANDER

SZARYJASNO SZARY

EXPRESSOTEAKOWY



prOpOnujemy np. Blachę eleWacyjną   na rąBeK

Dla tych, którzy uważają, że miejsca składowania odpadów powinny być jak najmniej 
widoczne proponujemy wersje w kolorze antracytu czy szarości, która wtapia się 
w otoczenie. Polecamy też zastosowanie lampy solarnej z autonomicznym zasilaniem, 
czujnikiem na ruch i akumulatorami zapewniającymi zasilanie awaryjne do 50 dni – 
bądź ekologiczny i oszczędzaj pieniądze.

Panel dachowy na rąbek
Panel PD 510 P-N

Ogrodzenie 
ZENITH



prOpOnujemy np. Blachę eleWacyjną   na rąBeK

Dla osób ceniących transparentność zachowań naszą propozycją jest obicie altan 
panelami z siatką Metro. Oprócz niepowtarzalnej struktury i różnej przezierności 
otrzymujecie Państwo najwyższą jakość i unikalność.

Nasze altany dostosowujemy do indywidualnych gustów i potrzeb; możemy podzielić 
altanę na komory, które będą wyposażone np. pod rowery/wózki czy odpady 
gabarytowe. Furtki wejściowe możemy umieścić w ilościach i miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.

Ogrodzenia 
METRO 

Panel dachowy na rąbek
Panel PD 510 F-N



płyty scalamid – nieOgraniczOne    WzOrnictWO 

Płyty fasadowe SCALAMID to wysokiej klasy wykończenie dekoracyjne zewnętrznej 
części budynku. Wykonane z włókno-cementu płyty okładzinowe charakteryzuje 
wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Nawet 
przy długotrwałej ekspozycji na promienie UV, płyty SCALAMID nie odbarwiają 
się, dzięki czemu doskonale sprawdzają się na fasadach budynków wystawionych na 
skrajne temperatury (od -40˚C do +60˚C). Kompozycja materiału gwarantuje również 
dobrą cyrkulację powietrza, uniemożliwiając powstawanie pleśni czy grzybów. Płyty 
elewacyjne SCALAMID to innowacyjne rozwiązanie na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej.

INNE PRZyKłADy PłyTy SCALAMID

Siatka cięto-ciągniona.
Dostępne różne wersje.

SCALAMID
254 polish red brick

SCALAMID
253 polish white brick

SCALAMID
126_1 old oak



płyty scalamid – nieOgraniczOne    WzOrnictWO 

Wykończenie: płyta Scalamid (imitacja cegły) i panel Zenith (ogrodzenia-progress.pl)

SCALAMID
253 polish white brick

Ogrodzenie
ZENITH

SCALAMID
065 horyzontall fabric

SCALAMID
327 graffiti

INNE PRZyKłADy PłyTy SCALAMID



QuuB - WypOsażenie dOdatKOWe 
Altany QUUB mogą być wyposażone np. w autonomiczną kontrolę dostępu z identyfikacją 
mieszkańców, oświetlenie solarne czy system jednego klucza.

Wszystkie produkty QUUB mogą być wyposażone w poniższe systemy 
wspomagające RFID, jak również pomiar stanu napełnienia, czytania kodów 
kreskowych, spersonalizowane raporty o użytkowaniu przez poszczególne 
domostwa, sygnały udanego/nieudanego otwarcia, logowanie i raportowanie 
otwarcia.

Karta dostępu Czytnik karty Kamera monitorująca

solarna lampa zewnętrzna
LED XSolar L-S s



przyKładOWe realizacje



QuuB clasic – OBudOWy na pOjemniKi 1100l

Obudowy Clasic są produkowane z profi li stalowych, pokrywy z blachy malowanej 
proszkowo i obudowywane materiałami wskazanymi przez Zamawiającego 
np. takimi jak drewno kompozytowe czy panele stalowe pokryte powłoką 
poliuretanową. Obudowy QUUB są dedykowane do osłony standardowo 
używanych pojemników kółkowych podnosząc estetykę miejsc gromadzenia 
odpadów. Obudowy mogą być wyposażone w systemy dostępu zaczynając od 
najprostszych zamków trójkątnych, a kończąc na kartach elektromagnetycznych.



QuuB clasic – OBudOWy na pOjemniKi 240l

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


