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SYSTEMY 
ZARZĄDZANIA  
ODPADAMI

PIVOT 167

SORTER 300-45 167

SORTER 300-60 167

SORTER 350–90 167
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SORTOWNIKI ODPADÓW FRANKE

DLACZEGO WARTO SORTOWAĆ ŚMIECI?

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Ekologiczne nawyki, a wśród nich segre-
gacja odpadów to dowód świadomej, od-
powiedzialnej postawy wobec środowiska 
naturalnego. Odpowiednio przeprowa-
dzona segregacja śmieci umożliwia po-
nowne przetworzenie zużytych opakowań, 
co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie 
na  surowce, ogranicza przestrzeń prze-
znaczoną na wysypiska i  redukuje ilość 
substancji toksycznych, powstających 
w efekcie spalania odpadów.

Sortowniki FRANKE to odpowiedź na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów, którzy w trosce o środowisko podejmują 
się regularnego sortowania śmieci. Systemy łączą ergonomiczny design, który umożliwia wkomponowanie pojemników w dowolną 
aranżację kuchni z funkcjonalnością, pozwalającą na szybkie i estetyczne segregowanie odpadków.

 ▪ artykuły higieniczne

 ▪ ceramika / porcelana

 ▪ gotowana żywność

 ▪ niedopałki

 ▪ opakowania nie całkiem 
opróżnione

 ▪ pieluchy

 ▪ plastry, materiały 
opatrunkowe

 ▪ popiół

 ▪ przeterminowane artykuły 
spożywcze

 ▪ resztki tapet

 ▪ śmieci uliczne

 ▪ wata, patyczki z watą

 ▪ worki z odkurzacza

 ▪ chusteczki do nosa 
i ręczniki papierowe 
kuchenne

 ▪ tworzywa sztuczne: 
np. kubki po jogurcie

 ▪ tworzywa piankowe: 
butelki plastikowe, kubki, 
zabawki

 ▪ tworzywa 
wielowarstwowe: 
np. kartony po mleku 
i sokach, opakowania 
próżniowe

 ▪ metale: np. pokrywy 
od jogurtu, folie 
od czekolady, tubki, puszki 
po napojach i konserwach, 
zamknięcia, całkiem 
opróżnione, puszki 
po farbach i sprayach, 
sztućce, narzędzia, sieci 
druciane, garnki, patelnie

DO SUROWCÓW WTÓRNYCH 
NIE NALEŻĄ: 

 ▪ baterie

 ▪ kasety, filmy, CD

 ▪ mały sprzęt elektryczny

 ▪ nie całkiem opróżnione 
puszki po farbach 
i sprayach

 ▪ tekstylia

 ▪ butelki do jednorazowego 
użytku

 ▪ słoiki po przetworach

DO STŁUCZKI SZKLANEJ  
NIE NALEŻĄ:

 ▪ cegły szklane

 ▪ ceramika

 ▪ szkła optyczne

 ▪ szkło zbrojone

 ▪ szkło okienne

 ▪ szkło żaroodporne

 ▪ żarówki, żarówki 
energooszczędne

 ▪ świetlówki

 ▪ broszury

 ▪ gazety i czasopisma 
ilustrowane

 ▪ katalogi

 ▪ koperty

 ▪ książki (bez oprawy 
z tworzywa sztucznego)

 ▪ papier do pisania 
i do drukarek

 ▪ pudła tekturowe

 ▪ tektura

 ▪ torby po mące i cukrze

DO MAKULATURY  
NIE NALEŻĄ:

 ▪ jednorazowe naczynia 
kartonowe

 ▪ kartony po napojach

 ▪ papier higieniczny

 ▪ papier specjalny 
(np. papier pergaminowy, 
papier fotograficzny)

 ▪ tapety

 ▪ zdjęcia

ODPADY KOMUNALNESUROWCE WTÓRNE STŁUCZKA SZKLANA ZBIÓRKA MAKULATURY
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SORTOWNIKI ODPADÓW
SZEROKOŚĆ 

PODBUDOWY MODEL RODZAJE POJEMNIKÓW NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO

CENA NETTO

SORTER 350–90
sortownik na 4 rodzaje odpadów

SORTER 350-90 1 pojemnik 40 l 
1 pojemnik 22 l 
2 pojemniki 10 l

121.0177.885 1 499,00
1 218,70

OPIS
ROZMIARY 
ZEWNĘTRZNE 374×450×900 mm

 ▪ duży pojemnik z mocowaniem worków

 ▪ praktyczna stalowa półka 
do zamontowania nad sortownikiem

SORTER 300-60
sortownik na 2 lub 3 rodzaje odpadów

SORTER 300-45
sortownik na 2 lub 3 rodzaje odpadów

SORTER 300-60 TRIO
domykanie automatyczne

1 pojemnik 22 l
2 pojemniki 10 l

121.0150.146 959,00
779,67

SORTER 300-60 DUO
domykanie automatyczne

2 pojemniki 22 l 121.0150.143 899,00
730,89

SORTER 300-45 TRIO
domykanie automatyczne

1 pojemnik 22 l
2 pojemniki 10 l

121.0150.145 849,00
690,24

SORTER 300-45 DUO
domykanie automatyczne

2 pojemniki 22 l 121.0150.144 799,00
649,59
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OPIS
ROZMIARY 
ZEWNĘTRZNE 562×454×383 mm

 ▪ aktywny filtr zapachów zamontowany 
w pokrywie sortownika

 ▪ w komplecie z sortownikiem szuflada 
z mechanizmem automatycznego 
domykania

OPIS
ROZMIARY 
ZEWNĘTRZNE 412×454×383 mm

 ▪ aktywny filtr zapachów zamontowany 
w pokrywie sortownika

 ▪ w komplecie z sortownikiem szuflada 
z mechanizmem automatycznego 
domykania

OPIS
ROZMIARY 
ZEWNĘTRZNE 340×340×410 mm

 ▪ możliwy montaż po lewej lub prawej 
stronie

 ▪ pojemnik z mocowaniem worków
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PIVOT
sortownik na 1 rodzaj odpadów

PIVOT 27 L 1 pojemnik 27 l 121.0054.475 399,00
324,39
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