
Produktová 
řada

Jedinečný a originální systém Deep Collection



2 3

Šetřete životní  prostředí a zvolte kontejnery  Molok®

Kontejner o objemu 5 m³ se rovná

10 pcs
povrchovým kontejnerům

o objemu 660 l

ŠETŘÍ MÍSTO

Menší četnost 
vyprazdňování i návštěv 

pracovníků a menší 
spotřeba paliva

ŠETŘÍ PENÍZE

O 90 % menší
frekvence vyprazdňování 

odpadu = méně paliva,
méně emisí

ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Činnosti společnosti Molok Oy jsou certifikovány a 
splňují požadavky na kvalitu (ISO 9001), ochranu 
životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnost práce 
(OHSAS 18001).
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Molok®DominoMolok®Classic

Molok®Classic 5 m³ Molok®Domino 5 m³

Ø 1,7 m 1,6 m
1,6 m

1,6 m
6,5 m

Důmyslné vynálezy 
jsou často velmi 

jednoduché.

menší než u
povrchových

kontejnerů

VYUŽITÍ
POVRCHOVÉ
PLOCHY JE O 

75%
Kontejnery Molok Deep Collection jsou částečně umístěny pod zemí. Vyprazdňování je 
potřeba o 90 % méně často než u běžných povrchových odpadových kontejnerů. Kontejnery 
Molok snižují emise oxidu uhličitého. Tento systém je zároveň z dlouhodobého hlediska tou 
nejdostupnější variantou.

Unikátní řada produktů pro sběr a recyklaci odpadu

Vertikální konstrukce šetří místo
60 % kontejneru je umístěno pod zemí. Kontejnery zaujímají minimální 
povrchovou plochu, a proto pro sběr odpadu stačí kompaktní plocha. 
Gravitace stlačuje odpad, který tak zaujímá ještě menší objem.

Chlad země udržuje odpad bez zápachu
Přirozený chlad země zpomaluje množení bakterií a minimalizuje zápach. 
Starý odpad je vždy zakryt novým.

Vyprazdňování je efektivní a ergonomické
Frekvence provozu sběrných vozů se sníží, díky čemuž bude na dvoře 
panovat větší čistota a bezpečnost. Díky veliké kapacitě kontejneru je 
potřeba o 90 % méně častější vyprazdňování. Metoda vyprazdňování 
pomocí jeřábu je čistá, bezpečná a rychlá. Vyprazdňování kontejneru je pro 
každého pracovníka ergonomické a je při něm zaručena minimální fyzická 
námaha.

Snadné a bezpečné použití
Plnící víko je lehké a snadno se používá. Víko má mechanismus, díky 
kterému zůstane otevřené. Při vhazování odpadu tak budete mít obě ruce 
volné. Integrovaný zámek u víka zabraňuje zneužití kontejneru a snižuje 
možnost vandalismu.

Flexibilní design
Jednotlivé kontejnery lze rozdělit na dvě nebo tři části v závislosti na 
modelu a rozměrech těla kontejneru. Díky tomu je v jednom kontejneru 
možný sběr až šesti druhů odpadu. Toto řešení nabízí efektivnější využití 
prostoru. Jednotlivé části lze pozměnit zpětně.

Čtvercový model MolokDomino
představuje systém pro sběr odpadu, 
který lze rozdělit na různé části. 
Materiál těla kontejneru je beton 
vyztužený vlákny nebo HD polyetylén.

Klasický kulatý model 
se hodí na širokou škálu prostředí 
i míst. Tělo kontejneru je 
vyrobeno z HD polyetylénu.

Kontejner o objemu 660 l
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Molok®Classic 3 m3

Molok®Classic 1,3 m3

Molok®Classic 800 lMolok®Classic 5 m3

3 m³

1,3 m³

800 l5 m³

2,4 m³

1/1

1/2

1/1

1/2

2 m³Molok®Classic Light
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Molok®Classic

Produktová skupina
Molok®Classic

Plnící otvor min.
100 x 350 mm, 
max. Ø 450mm

Plnící otvor min.
60 x 265 mm, 

max. Ø 300 mm

Plnící otvor min.
100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm

Směsný odpad, papír, 
kartóny, kov, sklo a 

plastové obaly

Odpadky (parky), 
sklo, kov a 

biologický odpad

Směsný odpad, papír, 
kartóny a plastové obaly

Zvedací vak
Tvrdý zvedací kontejner

Zvedací vak
Vyztužený zvedací vak 

na sklo
Tvrdý zvedací kontejner

Zvedací vak
Vyztužený zvedací vak 

na sklo
Zvedací kontejner 

BioSystem 800 C na sběr 
biologického odpadu

Plnící otvor min.
Ø 170 mm, 

max. Ø 250 mm

Odpadky (parky), 
sklo, kov a biologický 

odpad

Zvedací vak
Vyztužený zvedací vak 

na sklo
Zvedací kontejner 

BioSystem 500 C na sběr 
biologického odpadu

Plnící otvor min.
100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm

Směsný odpad, kov a 
sklo

Zvedací vak
Vyztužený zvedací vak 

na sklo

Rozměry 
plnícího otvoru

Možnosti 
rozdělení

Typy zvedacího 
zařízení

Vhodné typy 
odpadu

Kapacita Rozměry 
plnícího otvoru

Možnosti 
rozdělení

Typy zvedacího 
zařízení

Vhodné typy 
odpadu

Kapacita
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Molok®Classic

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM

4200 C
BinSystemTM

2500 C

Příslušenství
Molok®Classic 

• Bubnové víko na kontejnery MolokClassic o objemu 5 m³ a 3 m³

• Vyrobeno z odolného materiálu HDPE, který je snadný na údržbu

• Objem bubnu je 60 l

• Plnící víko lze uzamknout pomocí mechanického zámku nebo 
elektronického zámku Access Control.

• Za účelem snadného používání je plnící víko opatřeno magnetickou 
podpěrnou západkou, díky které je při vhazování odpadu víko stále 
otevřeno. Díky zámku plnícího víka budete mít přehled, kdo kontejner 
používá.

• Výměna baterie elektronického zámku stejně jako sledování množství 
odpadu je díky servisním dvířkům na zadní straně víka snadné.

• Vhodné pro sběr směsného odpadu, skla, kovu, papíru a textilu.

Mechanické zámky na klíč a elektronické zámky, které lze odemknout čipem 
nebo smart kartou, najdete u výrobků společnosti Molok na plnícím víku.

Mechanický zámek Molok je kompatibilní s nejběžnějšími cylindrickými vložkami. 
S naším prodejcem proberte, jestli je vaše cylindrická vložka kompatibilní.

Díky elektronickému zámku a doprovodnému softwaru můžete omezit a 
sledovat použití kontejneru a zámky ovládat na dálku.

Molok® DrumLid

Zamykání víka

Alternativy víka

Alternativy zvedacího zařízení

Standardní barva je tmavě šedá. Další barevné alternativy si prohlédněte na straně 12.

Zvedací vak Vak se záchytnou 
vanou

Zvedací kontejnery BioSystem®:
• na sběr biologického odpadu
• vnitřní nádoba o objemu 800 l 
 pro kontejner o objemu 1,3 m³
• vnitřní nádoba o objemu 500 l
 pro kontejner o objemu 800 l

Pro kontejnery
o objemu
5 m³ a 3 m³

Zvedací kontejnery BinSystem™:
• vnitřní nádoba o objemu
 4 200 l kontejner o objemu 5 m³
• vnitřní nádoba o objemu
 2500 l kontejner o objemu 3 m³

Varianty modelu BinSystem™:
• Standardní rychlozdvižný systém
• Kindshofer, dva háky nebo závěsná oka

Servisní dvířka jsou 
standardním prvkem

Integrovaná oválná cylindrická vložka na 
kontejnery Molok®Classic

Zámek Access Control (v závislosti na 
regionu)

Oválná cylindrická vložka na kontejnery 
Molok®Domino

Standardní plnící víko Vertikální víko, různé otvory
5 m³

Vertikální víko s plnícím víkem
5 m³

Bubnové víko 2G Molok
(5 m³ a 3 m³)
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Molok®Domino 5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

5 m³
1/1
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Molok®Domino  Light
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2 m³

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

BioSystem® 

1000 D
BinSystemTM

1800 D

BinSystemTM 
500 D Top

BioSystem® 
500 D

BinSystemTM 
220 D Top

Molok®Domino

Molok®Domino Global
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5 m³

2,4 m³

1/1

1/2

max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm

Produktová skupina
Molok®Domino

Materiál těla beton 
vyztužený vlákny

Zvedací vak
Vyztužený zvedací

vak na sklo
Tvrdý zvedací kontejner 

(BinSystem 1 800 l)
Zvedací kontejner 

BioSystem pro sběr 
biologického odpadu 

(500 l nebo 1 000 l)

Materiál těla
HD polyetylén

1/3 vždy s 
kontejnerem 

BinSystem 500 D 
Top

Zvedací vak
Vyztužený zvedací

vak na sklo
Tvrdý zvedací vak na sklo
Tvrdý zvedací kontejner

BinSystem 500 l nebo 220 l

Rozdělení zásobníků

Alternativy víka

Standardní barva je tmavě šedá. Další barevné 
alternativy si prohlédněte na straně 12.

Alternativy zvedacího zařízení

Zvedací vak Polotvrdý zvedací vak

•  Rozměry 1/1 a 1/2

Kapacita Možnosti 
rozdělení

SpecifikaceTypy zvedacího 
zařízení

Průměry 
plnícího víka

Molok®Domino 5 m³
nerozděleno 1/1
•  Na směsný odpad, papír, 

kartóny, plastové obaly a 
textil

Molok®Domino 5 m³ a
rozděleno 1/2
•  Na směsný odpad, papír, 

kartóny a plastové obaly
•  BinSystem

MolokDomino® 5 m³
rozděleno 2/3 + 1/3
•  Na směsný odpad, papír, 

kartóny, kov, sklo
• BioSystem

MolokDomino® 5 m³
rozděleno 1/3
•  Na směsný odpad, papír, 

kartóny, kov, sklo
•  BioSystem (lze rozdělit do dvou 

kontejnerů o objemu 500 l)

•  500 l
•  Pro sběr biologického 

odpadu, kovu nebo skla

•  1800 l  
•  Pro sběr suchého 

biologického odpadu, 
vhodný také na kovy 
nebo sklo

•  1000 l 
•  Pro sběr suchého 

biologického odpadu, 
vhodný také na kovy 
nebo sklo

Standardní plnící víko Plnící drážka Víko zavěšené na pantech

Zvedací vak
Vyztužený zvedací

vak na sklo
Tvrdý zvedací kontejner 

(BinSystem 500 l)

Materiál těla
HD polyetylén
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Molok®Domino

Molok®Classic
Příslušenství

Molok®Domino

Možnosti rámu

Volitelné barvy pro víka a plnící víka

Symboly odpadu

Společnost Molok chce usnadnit třídění a recyklaci odpadu: 
každý typ odpadu má svůj vlastní symbol. Symboly motivují k 
recyklování. Pokud jsou nádoby na odpad jasně označeny, je 
třídění odpadu opravdu snadné.

Kompozit 
Night Sky Black 

Kompozit 
Chestnut Brown 

Kompozit 
Autumn Brown 

Kompozit 
Stone Grey 

Kompozit 
Pearl Grey 

Tmavé odstíny
Světlé odstíny

Černá (standardní 
barva pro kontejnery 
Molok®Classic)

Tmavě šedá 
(standardní barva 
pro kontejnery 
Molok®Domino)

Hliník (přírodní) Lakovaný hliník 
(standardní tmavě 
šedá RAL 7024)

Klasické odstíny 
podle vzorníku
barev RAL

Vzorovaný rám
• několik vzorů je 

standardem
• je možné použít 

vlastní materiál 
zákazníka

Recyklovaná
plastová deska 
(zelená)
• Pouze u modelu 

Molok®Classic

Perforovaný
hliníkový rám
• RAL 7024
• Pouze u modelu 

Molok®Classic

Žlutá Zelená Modrá Hnědá Červená Bílá Oranžová
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Kinshofer

Molok®

worldwide
underground

Instalace a 
vyprazdňování

Kontejnery Molok Deep Collection jsou částečně 
umístěny pod zemí. Hloubka instalovaného kontejneru 
se pohybuje od 0,5 do 1,5 metru v závislosti na produktu. 
Naše aktuální produktová řada nabízí také povrchové kon-
tejnery, které se neinstalují pod zem. U všech kontejnerů 
dodáváme návod k instalaci.

Instalace Při volbě umístění kontejneru berte v potaz prostor 
potřebný pro vyprazdňování i pro samotný sběrný vůz, 
vzdálenost od okolních budov a přístup ke kontejnerům.

Vyprazdňování Vyprazdňovaní odpadu z kontejnerů Molok Deep 
Collection probíhá pomocí jeřábu sběrného vozu. Sou-
částí kontejneru je zvedací vak nebo zvedací kontejner, 
který se pomocí jeřábu sběrného vozu vyzdvihne z kontej-
neru ven. Odpad ve zvedacím vaku nebo zvedacím kontej-
neru se do sběrného vozu vyprázdní pomocí zamykacího 
mechanismu na dně vaku nebo kontejneru. Zvedací vak 
nebo zvedací kontejner se po vyprázdnění odpadu spustí 

zpět do kontejneru.
Metoda vyprazdňování pomocí jeřábu je rychlá. Pro 

pracovníka, který provádí vyprazdňovaní kontejneru, je 
ergonomická stránka v porovnání s tradičními povrcho-
vými kontejnery kvalitnější.

Možnosti zvedání u zvedacích kontejnerů jsou uve-
deny níže. Jeden hák a závěsná oka na zvedací vaky.

Dva hákyZávěsná okaJeden hák



Molok ®
  since 1991

Globální stopa 
společnosti

Molok®

 Více než 170 000 
kontejnerů

Více než 40 zemí

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com©
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