ASORTIMAN, SPECIFIKACIJA I CENE PROIZVODA POGONA „METALAC“
Izgled proizvoda

Specifikacija materijala i cena
Kontejner za komunalni otpad 1.100 lit
Izrađen od crnog lima debljine 1,25 mm sa
4 pokretna točkića Ø 200 mm za
manipulaciju u svim pravcima.
Standardizovan za pražnjenje u komunalna
vozila sa hvatačima kontejnera, zaštićen
temeljnom, a završna boja po izboru
korisnika. Na stranicama metalna ojačanja
kao zaštita od oštećenja. Konstrukcija
izrađena od L profila, a lim povezan
pikovanjem.
Cena: 34.800,00
Klupa parkovska
Klupa je namenjena za korišćenje u
otvorenom i zatvorenom prostoru. Stranice
izrađene od sivog liva, 6 letvi po izboru
(jelovina, jasen, bukva) impregnacija i
zaštita letava lak filmom, pričvršćenje za
stranice sa po dva turban šrafa radi
stabilnosti. Dužina klupe 1,8 m
Cena sa PDV-om: 28.800,00
Posuda za komunalni otpad 240 litara
Namenjena za odlaganje čvrstog
komunalnog otpada kod individualnih
korisnika. Posuda je izrađena od crnog lima
debljine 1,25 mm, konstrukcija od L profila,
pikovana za lim. Poseduje dva fiksirana
točkića Ø 200 mm za lakšu manipulaciju i
hvatač za podizanje na komunalno vozilo.
Cena sa PDV-om: 11.400,00

Klupa za otvoreni prostor
Namenjena za fiksno postavljanje na
javnom prostoru, parkovi, bašte,
groblja...Klupa je dimenzija 1 m, izrađena
od kutijastih profila, povezana flahom radi
čvrstine. Sedište i naslon se sastoji od 5
letava, a vrsta drveta po izboru.
Cena sa PDV-om: 6.600,00
Graničnik za granje i lišće
Posude su namenjene za odlaganje
uglavnom biorazgradivog kabastog otpada
(granjevina, otkos trave, lišće i sl) dimenzija
1,2x1x1 m bez dna. Konstrukcija izrađena
od L profila i grifovanog pletiva.
Cena sa PDV-om: 13.440,00
Dimenzije i završna boja mogu biti i
drugačije po zahtevu kupca
Posuda za otpad samostojeća – sa
betonskom stopom
Namenjena za odlaganje čvrstog otpada
manjih dimenzija postavlja se – fiksira
ankerisanjem u podlogu na otvorenom
prostoru – javnoj površini. Dimenzije: korpa
zapremine 40 litara, visina 0,8 m. Izrađena
od flaha i grifovanog pletiva, prefarbana
temeljnom i završnom bojom
Cena sa PDV-om:11.880
Zatvoreni kontejner kapaciteta 5 m³
Kontejner je namenjen za odlaganje čvrstog
komunalnog otpada, dimenzija 3x1,58x1,3
m. Konstrukcija izrađena od L profila sa
punim varovima, a stranice i poklopac
pikovano, od crnog lima debljine 1,25 mm.
Otvori obostrano, šubler sistem. Hvatači za
utovar na komunalno vozilo
standardizovani. Istovar sa zadnje strane
šarka sistem
Cena sa PDV-om: 88.800,00

Ljuljaška
Namenjen za dečija igrališta, dvorišta vrtića
i slični prostor za decu uzrasta do 14 godina.
Dimenzije dužina 3,15 m, širina 1,5 , a
visina od kote tla 2,43 m. Konstrukcija i
sastavni elementi ispitani od strane Instituta
za bezbednost i preventivni inženjering Novi Sad. Radnici na izvođenju radova
poseduju licencu.
Cena sa PDV-om, bez ugradnje:
85.800,00
Klackalice
Namenjen za dečija igrališta, dvorišta vrtića
i sl. Dimenzije dužina 3 m, širina 0,25 , a
visina od kote tla 0,5 m. Klackalica je
namenjen za decu uzrasta do 14 godina.
Konstrukcija i sastavni elementi ispitani od
strane Instituta za bezbednost i preventivni
inženjering - Novi Sad. Radnici na
izvođenju radova poseduju licencu.
Cena sa PDV-om: 31.600,00
Kontejner za sakupljanje PET ambalaže
zapremine 1,5 m³
Namenjen za selekcionisano sakupljanje
PET ambalaže, i Aluminijumskih limenki.
Postavlja se na javnu površinu i druge
prostore po zahtevu klijenata. Izrađen od
profilnih cevi i grifovanog pletiva, zaštićen
osnovnom i temeljnom bojom. U kompletu
posude je džambo vreća zapremine 1,5 m³

Cena sa PDV-om: 21.600,00
Контејнер 5 m3 отворени - тешки
Намењен је за сакупљање и транспорт
расутог, кабастог, грађевинског и другог
отпада. Конструкција је зрађена од
челичних профила, а странице и дно од
црног лима дебљине 3-4 mm. Контејнер
је заштићен темељном и завршном бојом
по избору наручиоца

Цена са ПДВ-ом: 96.000
Контејнер жичани за секундарне
сировине 5 m³ отворени
Намењен за одлагање амбалажног отпада
(папир, картон, ПЕТ) и њихов транспорт
специјалним возилима – подизачима.
Израђен је од челичних профила, а
странице су од истега
Цена са ПДВ-ом: 40.000

Контејнер за конфискат и анимални
отпад 1,2 m³
Контејнер је намењен искључиво за
сакупљање и транспорт споредних
производа животињског порекла у
кланицама, фармама, међуобјектима на и
другиm објектима где се генерише ова
врста производа. Потпуно је херметички
затворен, а странице су са пуним варом
причвршћене за конструкцију од
профилног челика и кружно покретним
точкићима Ø 200. На контејнеру се
налази стандардни механизам за
пражњење, које одговарају возилима
зоохигијене. Заштићен је темељном и
завршном бојом.
Цена са ПДВ-ом: 72.000

