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TOPSY 2000™

Идеален за вашите търговски зони.

Капацитет от 90 литра. Идеално 
за райони с пешеходци.

TMTopsy  2000 може да бъде 
персонализирана с вашето 
лого,герб  или съобщение.



НЯМА НАПРЯГАНЕ ПРИ ПОВДИГАНЕ

ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЯЛОТО НА КОФАТА

УНИКАЛНА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

НОВО ПО-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

БЪРЗО И ЛЕСНО ИЗСИПВАНЕ БЕЗ НИКАКВИ КЛЮЧОВЕ

НОВО МОДЕЛ ТИП-БЕЗ КЛЮЧОВА СИСТЕМА 

90 литровия капацитет намалява нуждата за често 
опразване на кофата.

Комбинацията от лек капак,осигурява кратко време за 
повдигане на тялото и изваждане на контейнера на самата 
кофа,води до намаляване на усилията за повдигане и 
предотвратява болки в гърба.

Специално изработени от поцинкована стомана или 
Durapol  материал.

За допълнителна сигурност,TOPSY TM2000 могат да бъдат 
направени с уникалното Glasdon устройство за пожарна 
безопасност, FIREXPIRE
(за повече информация на гърба на брошурата).

Без ключова система осигуряваща по-високо ниво на 
сигурност и лекота при използване.
ь Повишена сигурност - уникална,4 точкова без ключова 

система. За по-голяма сигурност се предлага и само 
заключваща се система.

ь Лесна за работа - без ключов дизайн означава без 
повече навеждане или огъване за по-безопасно 
използване.

ь Бърз и лесен достъп - капака автоматично се заключва.
ь Без повече за губени ключове - подобрява 

ефективността-без загубено време в търсене на 
ключове.

Лесна за 
използване
без ключовия 
механизъм 
гарантира, че 
човекът ще остане 
прав през цялото 
време. Кошчето за 
отпадъци е 
отключено и лесно 
за употреба.

Няма 
напрежение 
при повдигане- 
Лекия капак 
позволява леко 
повдигане при 
изхвърляне на 
боклука.

Минимално 
повдигане на 
контейнерите от 
цоклите-леко 
повдигане на 
контейнера за 
лесно изхвърляне 
на боклука.

Лесно и сигурно 
заключване-Капака 
автоматично се 
заключва.

TMTOPSY 2000 
са достъпни в 9 

стандартни цвята 
с символ „Bin it” 

в златно, 
сребърно или 

черно. Светло червено        Жълто       Светло синьо   Тъмно синьо  Светло зелено Тъмно зелено      Черно                Сиво                Бяло



Избор на плоча, пепелници или пролуки

НОВО ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧОВЕ 

КОНТЕЙНЕР С ДРЪЖКИ

ПО-ГОЛЯМА СТАБИЛНОСТ

МОДЕЛ С ПРОЛУКА 

НОВО

МИНИМАЛНА ПОДДРЪЖКА
Трайни и устойчиви на различни атмосферни 
условия,осигурявайки дълъг експлоатационен живот. 

Уникалния дизайн на дръжките осигурява 
допълнително сцепление дори с ръкавици (дръжки от 
поцинкована стомана).

Новия дизайн на цокъла позволява още по-стабилна 
основа с повишен вътрешен баланс.

Дизайна с голяма „усмивка” позволява още по лесно 
изхвърляне на отпадъците.

НОВО

ь За клиенти, които предпочитат традиционния 
механизъм на заключване, такава система се 
предлага.

ь Повишена сигурност - нивото на сигурност е подсилена 
в сравнение с предишния модел заключваща система.

ь Подобрена издъжливост - по-силен и издръжлив ключ, 
с ясна графика за по-лесна упореба.

ь Доказана заключваща система - уникална 5 точкова 
заключваща система.

ь Бърз  и лесен за употреба - капака,автоматично се 
заключва в 4 точки.

ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧОВЕНОВО

Нова подобрена 
заключваща 
система

гаранция при 
пасване на ключа 
за бързо и лесно 
отваряне.

Няма 
напрежение при 
повдигане

Лекия капак 
позволява леко 
повдигане при 
изхвърляне на 
боклука.

Минимално 
повдигане на 
контейнерите от 
цоклите

леко повдигане на 
контейнера за 
лесно изхвърляне 
на боклука.

Бърз  и лесен за 
употреба

капака,автоматич
но се заключва в 
4 точки.

Плоча от неръждаема 
стомана с графики 
(Firexpire силно се 

препоръчва).

Единичен пепелник от 
неръждаема стомана

(Firexpire силно се 
препоръчва).

Двоен пепелник от 
неръждаема стомана с 

изваждащ се 
контейнер(Firexpire 

силно се препоръчва).

Троен пепелник от 
неръждаема стомана с 

изваждащ се 
контейнер(Firexpire 

силно се препоръчва).

Малък алуминиев 
единичен пепелник(не 

се предлага с Firexpire).

Модел с пролука от 
материала „Durapol” (не 
се предлага с Firexpire).



 Без ключов Ключов 
Капацитет 90 литра 90 литра 
Основен диаметър 545 mm 545mm 
Цялостна височина 1000mm 1000mm 
Неустойчиво тегло 15 kg 14.5 kg 
Вътрешен баласт Up to 20 kg Up to 20 kg 
Външен баласт Up to 23 kg Up to 23 kg 
Основна видима 
височина 

180mm 180mm 

Вътрешно повдигане 
(над основата) 

330mm 195mm 

Пролуки 325x120mm 325x120mm 
 

Избор при контейнерите

Firexpire ®

НОВОСпецификации

ИЗБОР ЗА МОНТИРАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ

· Вътрешен баласт
· Външен баласт
· Болтове,закрепени на земята
· Бетонно монтиране
· Фиксиране на земята чрез розетка

TM· Система за бързо освобождаване Limpet
· Приземна система за залючване
· С бетонна опора

Firexpirе-това е гасяща огъня плоча,намираща се на върха 
на кофата. Ако избухне пожар вътре в кофата за 
боклук,специално сменяемо устройство за топлина 
освобождава плочата и гаси пожара чрез липса на кислород.
Смяната на устройството за пожар става използвайки само 
отвертка.

Етап 1- Запалена клечка 
кибрит се поставя в 

контейнера.

Етап 2-Огъня се 
разпространява.

Етап 3- За по-малко от 
минута, 

пожарогасителната 
плоча пада към 

контейнера.

Етап 4-Огъня е загасен

90 литров контейнер 
от поцинкована 

стомана-Единствения 
контейнер с 

монолитни „Т” дръжки 
за по-лесно боравене. 

Дръжки, лесни за 
боравене дори когато 

се носят ръкавици.

90 лиром контейнер от 
материала Durapol**( 
съдържа рециклиран 

материал). С вградени 
дръжки( не се предлага с 

устройството Firexpire)

Персонализация-промотиране с вашето име,лого 
или съобщение…

Промоцирането и представянето на вашата компания, чрез изграждане 
на позитивен и професионален имидж се превръща във все по-важен 
фактор.

TMTopsy 2000 може да създаде една стилна и ефектна реклама, чрез 
персонализиране на повърхността на кофата за отпадъци с лога, 
гербове и съобщения.

Може да видите колко атрактивно вашето лого или герб ще изглежда 
TMвърху Topsy 2000..

гр. София бул. Княз Ал. Дондуков № 65, ет. 1
тел.: 02/ 944 20 60; Факс: 02/ 944 50 41
email: office@piubultec.bg
web: www.parkbg.com
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