
Molok®Domino
Global

Το αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα
υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 



Molok® – πρωτοπορεί στη βιωσιμότητα

Χρησιμοποιούμε 
ανακυκλώσιμα υλικά πχ. 
στα κύρια καπάκια, στους 
σάκους ανύψωσης και στις 
επενδύσεις των κάδων.

Λιγότερες αποκομιδές σε 
σύγκριση με τους κοινούς 
τροχήλατους κάδους 
– Οι κοινοί τροχήλατοι 
κάδοι παράγουν 50% 
περισσότερες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου.

Κύκλος ζωής πάνω 
από 30 χρόνια ως 
αποτέλεσμα του 
βιώσιμου σχεδιασμού.

Με τη βοήθεια των 
υπολογισμών του 
αποτυπώματος μειώνουμε 
ενεργά το αποτύπωμα του 
διοξειδίου του άνθρακα.

Η θωρακισμένη 
κατασκευή είναι ασφαλής 
για τα υπόγεια ύδατα.

Λιγότερος θόρυβος από 
την αποκομιδή σημαίνει 
ευχάριστο περιβάλλον.

Η συνδεσιμότητα με 
ψηφιακές συσκευές μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά 
την αποτελεσματικότητα 
συλλογής απορριμμάτων 
και να μειώσει τις εκπομπές.

Ακολουθούμε το Πρότυπο 
ISO - ποιότητα, περιβάλλον 
και ασφάλεια εργασίας.
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Molok®Domino  Light

MolokDomino Light MolokDomino Plus MolokDomino Global
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Οι έξυπνες 
εφευρέσεις είναι 

συχνά απλές.

Καταλαμβάνει 
75% λιγότερη 
επιφάνεια σε 

σύγκριση με τους 
κοινούς τροχήλατους 

κάδους των

Οι κάδοι υπόγειας συλλογής απορριμμάτων της Molok εγκαθίστανται μερικώς υπόγεια. Η αποκομιδή 
απαιτείται έως και 80% λιγότερο συχνά από τους κοινούς τροχήλατους κάδους. Χάρη σε αυτό, η 
Molok μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και είναι μακροπρόθεσμα η φθηνότερη επιλογή.

Εξοικονόμηση χώρου για τη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση απορριμμάτων

660 λίτρων

* Σημείωση! Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

Ο κατακόρυφος σχεδιασμός εξοικονομεί χώρο
Το 60% του κάδου είναι υπόγεια. Αυτό εξοικονομεί χώρο για άλλη χρήση. Επιπλέον, η βαρύτητα 
αναγκάζει τα απόβλητα να συμπιέζονται ακόμη περισσότερο.

Η χαμηλή θερμοκρασία του εδάφους κρατά υπό έλεγχο τις οσμές
Η χαμηλή θερμοκρασία του εδάφους επιβραδύνει τη βακτηριακή δραστηριότητα και 
ελαχιστοποιεί την κακοσμία. Τα παλαιότερα απόβλητα καλύπτονται πάντα από νεότερα απόβλητα.

Αποτελεσματική και εργονομική αποκομιδή
Η καθαριότητα και η ασφάλεια του περιβάλλοντα χώρου θα βελτιωθεί όταν τα απορριμματοφόρα 
φορτηγά επισκέπτονται λιγότερο συχνά. Χάρη στην μεγαλύτερη χωρητικότητα των κάδων μας, 
η αποκομιδή απαιτείται έως και 80% λιγότερο συχνά. Η αποκομιδή με γερανό είναι καθαρή, 
ασφαλής και γρήγορη διαδικασία. Η εργονομία για τον υπάλληλο που πραγματοποιεί την 
αποκομιδή είναι καλύτερη σε σχέση με την αποκομιδή των κοινών τροχήλατων κάδων.

Εύκολος και ασφαλής για χρήση
Η θυρίδα απόρριψης των κάδων είναι ελαφριά και εύκολη στη χρήση. Το καπάκι 
έχει μηχανισμό που το συγκρατεί ανοιχτό και αφήνει και τα δύο χέρια των χρηστών 
ελεύθερα. Μια κλειδαριά που αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση και τον 
βανδαλισμό μπορεί να προστεθεί στη θυρίδα απόρριψης. 
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Οι κάδοι MolokDomino είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για:
 • Οικιστικές περιοχές
 • ανακύκλωση και περιφερειακά σημεία συλλογής απορριμμάτων
 • σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γηροκομεία, 

ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, αθλητικά 
πάρκα, λιμάνια, παραλίες, χώροι ανάπαυσης, νεκροταφεία, 
κατασκηνωτικούς χώρους.

Σημείωση! Οι διαστάσεις του κυρίως σώματος δεν περιλαμβάνουν την επένδυση. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

Υλικό κατασκευής 
πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας

2/3 με σάκο 
ανύψωσης

1/3 είναι πάντα KS 
1/3 Top

Επιπλέον 
πληροφορίες

Σάκος ανύψωσης 
Ενισχυμένος σάκος 
ανύψωσης για γυαλί

Ανυψωτικό δοχείο KS 
1/3 top

Επιλογές μέσου 
συλλογής και 

ανύψωσης

Διαστάσεις 
μέγιστου 

ανοίγματος.

Επιλογές 
διαίρεσης 
δοχείων

Χωρητικό-
τητα

Υλικό κατασκευής 
πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας

1/3 είναι πάντα KS 
1/3 Top, ή 2 x KS 1/6 

Top με ανθεκτικά 
δοχεία ανύψωσης

Σάκος ανύψωσης
Ενισχυμένος σάκος 
ανύψωσης για γυαλί

Δοχείο ανύψωσης KS 
1/3 top ή 2 x KS 1/6 Top

Υλικό κατασκευής 
πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας

1/3 είναι πάντα με 
KS 1/3 Top

Σάκος ανύψωσης
Ενισχυμένος σάκος 
ανύψωσης για γυαλί
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1/1 semihard
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1600 mm
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2400 l

5 m³
2/3 + 1/3
3200 l + 
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2.4 m3

KS 1/3 top1/2 standard

3 m3

2/3 standard

MolokDomino 5 m³ MolokDomino 5 m³ MolokDomino 5 m³

0.5 m3

Night Sky Black Chestnut Brown Stone Grey Pearl Grey Autumn Brown

Molok®Domino
Αξεσουάρ

Επιλογές διαίρεσης για σάκους και βιολογικά δοχεία ανύψωσης

Διαίρεση 2/3 + 1/3
 • Για σύμμεικτα 

απορρίμματα, χαρτί, 
χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί και 
πλαστική συσκευασία

 • Συλλογή βιοαποβλήτων 
γίνεται πάντα με KS 1/3 Top

Διαίρεση 1/2
 • Για σύμμεικτα 

απορρίμματα, χαρτί, 
χαρτόνι, και πλαστικές 
συσκευασίες

Ολόκληρο το κυρίως
σώμα 1/1
 • Για σύμμεικτα απορρίμματα, 

χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές 
συσκευασίες και υφάσματα

Εναλλακτικές μεθόδου ανύψωσης

Συνθετικό υλικό Συνθετικό υλικό

Αλουμίνιο
(φυσικό)

Βαμμένο  
aλουμίνιο 
(βασικό χρώμα 
σκούρο γκρί 
RAL 7024)

Όλα τα χρώματα 
του κλασικού RAL 
χρωματολογίου

Εκτύπωση 
επένδυσης
 • Μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας 
έντυπο υλικό του 
ίδιου του πελάτη

Συνθετικό υλικό Συνθετικό υλικό Συνθετικό υλικό

Επένδυση Διάτρητου 
αλουμινίου
 • RAL 7024
 • Μόνο για τους 

κάδους MolokClassic 

Μαύρο (βασικό) ΜπλεΚίτρινο Πράσινο ΚόκκινοΚαφέ Άσπρο ΠορτοκαλίΣκούρο γκρί

Επιλογές χρώματος για τις θυρίδες απόρριψης

Επιλογές επένδυσης

Τα σύμβολα είδους αποβλήτου διευκολύνουν τη διαλογή και την 
ανακύκλωση των απορριμμάτων: κάθε τύπος απορρίμματος έχει 
το δικό του σύμβολο. Τα σύμβολα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους 
να ανακυκλώνουν. Όταν οι κάδοι απορριμμάτων επισημαίνονται 
με σαφήνεια, είναι εύκολο να ταξινομηθούν τα απορρίμματα.

Σύμβολα είδους αποβλήτου για πινακίδεςΚλείδωμα θυρίδας απόρριψης

Οι μηχανικές κλειδαριές που 
λειτουργούν με κλειδί και 
οι ηλεκτρικές κλειδαριές 
που μπορούν να ανοίξουν 
με έξυπνη ετικέτα ή έξυπνη 
κάρτα είναι διαθέσιμες για 
τις θυρίδες απόρριψης των 
προϊόντων Molok.

Ενσωματωμένη οβάλ κυλινδρική κλειδαριά

Κλείδωμα ελέγχου πρόσβασης 

Οι ηλεκτρικές κλειδαριές 
μαζί με το συνοδευτικό 
λογισμικό, επιτρέπουν 
τον περιορισμό και την 
παρακολούθηση της 
χρήσης του κάδου και τον 
έλεγχο των κλειδαριών από 
απόσταση.

Επιλογές καπακιού

Το χρώμα είναι σκούρο γκρί. Οι επιλογές 
χρώματος για τις θυρίδες απόρριψης 
εμφανίζονται στη σελίδα 16.

Καπάκι τυμπάνου 

Υποδοχή πλήρωσης 

Βασικό καπάκι

Καπάκια με τύμπανο

Μονός Γάντζος 

Επιλογές τυμπάνων
Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(πρότυπο)
Αλουμίνιο

35 λίτρα
60 λίτρα

80 λίτρα

Η θυρίδα απόρριψης είναι εύκολη στη 
χρήση και εξοπλισμένη με μαγνητική 
λαβή, που την κρατά ανοιχτή όταν τα 
απορρίμματα τοποθετούνται στον κάδο. 

Οπή για επισκευή ως βασικός εξοπλισμός
 • Βρίσκεται στο πίσω μέρος του καπακιού 
 • Επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο 
 • Εξοπλισμένο με τριγωνική κλειδαριά 



Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia
Tel. 010 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com
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Οι λειτουργίες της Molok Ltd έχουν πιστοποίηση ποιότητας 
(ISO 9001), περιβαλλοντική πιστοποίηση (ISO 14001) και 
πιστοποίηση στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας (ISO 45001). 

Molok® 

Παγκοσμίως 
 190 000+ κάδοι

45+ Χώρες


