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PODZEMNÍ KONTEJNERY 
ESTETICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ PRO MĚSTA
Městské části, města a celá řada dalších subjektů mají stále 
větší nároky na efektivitu a ekonomiku nakládání s odpady 
a v poslední době též na estetické a kulturní hledisko. Sběr 
a třídění odpadů má celou řadu sofistikovaných řešení, 
z nichž optimální je z estetického i provozního hlediska 
sběr a třídění odpadů formou instalace podzemních 
kontejnerů. Od standardních nádob na odpad se liší 
tím, že jejich větší část je ukryta pod zemí. Tím města 
elegantně řeší prostorové problémy, nevyhovující 
vybavení pro třídění odpadů a především nepořádek 
a zápach v okolí tradičních nádob na odpad.

    VÝHODY PODZEMNÍCH 
KONTEJNERŮ

ÚSPORA MÍSTA – odstranění dislokačních problémů 
a problémů se záborem lukrativních zón pro umístění 
standardních nádob

ZVÝŠENÍ ESTETIKY

EFEKTIVITA – jeden podzemní kontejner nahradí několik  
standardních nádob

ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU

UŽIVATELSKÝ KOMFORT – pohodlný přístup, zkulturnění 
nakládání s odpady

MODERNÍ DESIGN – sofistikovaný vzhled, design, 
variabilní funkcionalita (lavičky, držáky…)

STOP KRÁDEŽÍM – znepřístupnění obsahu 
kontejneru „sběračům surovin“

ELIMINACE VANDALISMU a graffiti útoků

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI – při vyprazdňování kontejnerů 
díky uložení odpadu v podzemí

URČENO DO center měst, okolí historických budov, parků, 
obchodních center, sportovišť.

FLEXIBILITA
RYCHLOST
EKONOMIČNOST
KOMPLEXNOST    
ODBORNOST
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    VARIABILNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU
Zařízení s podzemními kontejnery umožňují celou řadu variant pro pokrytí 
různorodých požadavků architektů, uživatelů i provozních firem, lehce se 
obsluhují, jsou velmi výkonné a bezporuchové.

Objem 3 m3, 4 m3 i 5 m3, základové vany ocelové nebo betonové. 
Nadzemní vybavení může být upevněno na otočných ramenech (typ OR), 
případně je uzamykáno přímo ke kontejnerům (typy GBR-K a typ GBR-B 700).

Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, vyplněné protihlukovou 
pěnou a brzdiči pádu skla, dělený může být také kontejner pro papír a nápojové 
obaly Tetrapack.

Soupravy jsou dodávány v provedení se dvěma, třemi i čtyřmi kontejnery.

    TYPY ZAŔÍZENÍ
- typ „hvězda“;
- řadové zařízení bez ramen;
- řadové zařízení s rameny;
- zařízení pro sběr pěti frakcí včetně obalů Tetrapack;
- řadové zařízení bez ramen;
- speciální řešení.

SPECIÁLNÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ

Elektrohydraulické výtahy kontejnerů MGB 1 100 litrů nebo různě velkých 
popelnic jsou vhodné do prostor, kam nemá přístup odvozové vozidlo a kde 
je současně nutné umístit odpadové nádoby pod zem. Tento typ řešení je 
dodáván vždy dle specifických požadavků zákazníka. 

VELKOKAPACITNÍ KOŠE

V místech s velkým objemem pouličních odpadků je obvykle potřeba instalovat 
mnoho odpadkových košů a ty často vyprazdňovat. Naopak velkokapacitní 
podzemní zařízení pro sběr odpadků typu CITY o objemu 640 nebo  
1 000 litrů umožňuje trvalé udržení čistoty v okolí koše při nízkém počtu 
vyprazdňování. Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků. 
Vyprazdňování je prováděno odsavačem zametacího a čisticího stroje.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI FREKO

-  studie umístění a možností realizace podzemních  
kontejnerů pro městem vytypované lokality;

-  zpracování projektu včetně zajištění veškerých potřebných  
povolení (včetně přeložek sítí atd.);

- poradenství projektantům a architektům;
- kompletní stavební činnost a dodávky zařízení;
- provedení a vybavení dle přání zákazníka;
- krátké dodací lhůty – do osmi týdnů;
- montáže a kompletace zařízení na stavbě;
- garanční servis do 3 dnů;
- následný pravidelný roční servis a údržba;
-  zajištění pravidelného vývozu podzemních  

kontejnerů speciální technikou.


