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 System gromadzenia odpadów w pojemnikach    

    podziemnych i półpodziemnych 



. 

 

   Jesteśmy producentem pojemników podziemnych i półpodziemnych 

   100% polski kapitał  

 Oferujemy pełne wyposażenie dla naszych produktów w systemy elektroniczne typu kontrola dostępu czy systemy 

oparte na czujnikach napełnienia 

 Optymalizacja logistyki odbioru odpadów - dostarczamy rozwiązania z dziedziny IT 

 Usługi serwisowe - w zakresie konserwacji, utrzymania  pojemników w czystości, pełnej sprawności czy wymaganych 

prawem okresowych dezynfekcji 

 Oferujemy finansowanie zakupu oferowanych produktów 

 Zespół projektantów: konstrukcji stalowych, betonowych, grafików itp. 

 Współpraca z pracownikami naukowymi  AGH w Krakowie  

 Certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki:  produktowe PN-EN 13071 – 1,2,3  

                           środowiskowy ISO 14001 

           jakości ISO 9001  

Polskie Pojemniki Sp. z o.o. Kraków, ul. K. Morawskiego   



Porównanie pojemników podziemnych z półpodziemnymi Porównanie pojemników podziemnych   



Korzyści dla inwestora i użytkownika  

 
Korzyści dla użytkowników 

 poprawiają estetykę otoczenia 

 możliwość doboru wyglądu do otoczenia 

 łatwy dostęp i duża ergonomia użytkowania 

 zwiększone bezpieczeństwo dla użytkowników 

 zapewniają łatwy dostęp dla dzieci i niepełnosprawnych 

 

 
 

 

Korzyści dla inwestora 
 tańsze rozwiązanie (w perspektywie kilku lat) niż tradycyjne systemy np. altany 

 

 oszczędność terenu przeznaczonego na gromadzenie odpadów 

 

 łatwość utrzymania czystości w stosunku do altan śmietnikowych 

 

 niskie koszty eksploatacji, prosta i trwała konstrukcja (10 lat   gwarancji) 

 

 brak dostępu do odpadów dla gryzoni np. szczurów 

 

 brak dostępu do odpadów osób trzecich np. niemożliwość wyciągania surowców wtórnych 

 

 duża pojemność pojemników zmniejsza koszty logistyczne; mniejsza ilość odbiorów odpadów 

Korzyści dla inwestora i użytkowników  



Wydajność pojemników  

Jeden pojemnik półpodziemny/ podziemny o 
pojemności 5m³ zastępuje sześć pojemników 1100l 
czterokółkowych czy ok. 50 pojemników 120l 
dwukółkowych.  

Taka sytuacja jest możliwa dzięki konstrukcji 
pojemnika zapewniającej efekt kompresji odpadów 
pod wpływem ciążenia. 

 

 

Wydajność pojemników podziemnych 
 



Pojemniki półpodziemne 
Pojemniki półpodziemne - budowa 

Wkład workowy Wkład stalowy Wkład z rezerwuarem 



Wykończenie części naziemnej w pojemnikach   

 drewno kompozytowe  

 panele aluminiowe 

 inne 



Pojemniki półpodziemne 

MPGK KATOWICE 

Opróżnianie pojemników półpodziemnych  



Pojemniki Podziemne Pojemniki podziemne - budowa  



  Pojemniki podziemne 

    MPO TORUŃ 

Opróżnianie pojemników podziemnych  



Pojemniki podziemne hydrauliczne 
Pojemniki podziemne hydrauliczne  

Odpady przemysłowe Platforma hydrauliczna Platforma uchylna 



Usługi serwisowe pojemników  

Naprawa 
Wszystkie pilne awarie są załatwiane w najkrótszym możliwie czasie, w 

razie potrzeby zapewniamy elementy czy pojemniki zastępcze tak by 

awarie nie utrudniały mieszkańcom normalnego funkcjonowania, a służby 

odbierające odpady nie ponosiły dodatkowych kosztów z tego 

wynikających. 

 

 

Dezynfekcja 
Przeprowadzamy okresowe dezynfekcje naszych pojemników zgodnie z 

wymaganiami miejscowego regulaminu utrzymania czystości. Posiadamy 

profesjonalny sprzęt do tego typu usługi. Używamy certyfikowanych 

środków typu Śmieciotex , Tenzi czy Vigonez zgodnych z normami PN-EN 

1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697, PN-EN 13704, EN 14476. Nr 

pozwolenia: 3126/07. 

  

Czyszczenie 
Spółka wykonuje czyszczenie tzw. wewnętrzne i zewnętrzne 

 usuwanie graffiti 

 czyszczenie kiosków wrzutowych pojemników podziemnych 

 czyszczenie podziemnych elementów pojemnika podziemnego 

 czyszczenie naziemnych i podziemnych części pojemników 

półpodziemnych 

 zasysanie odcieków, szlamu 

 odpompowywanie wody z przypadkowych incydentów czy powodzi. 

Inspekcja i konserwacja zapobiegawcza 
Dostarczając Państwu nasze produkty, zapewniamy, iż są one 

przetestowane, w pełni sprawne oraz wykonane z 

wysokogatunkowych komponentów, spełniających europejskie 

wymagania warunków użytkowania. Występujące punkty krytyczne 

są okresowo sprawdzane przez nasz personel, w szczególności 

obwody elektryczne i hydrauliczne oraz systemy podnoszenia. 

 

Usługi serwisowe pojemników  



 

    Kontrola  dostępu 
 

  kontrolery dostępu na karty bezprzewodowe RFID Unique.  

  monitoring korzystania z kart dostępowych, zdalne dodawanie nowych kart oraz raportowanie ich użycia.  

  połączenie z naszego rozwiązania z dowolnym systemem kart miejskich. 

 umieszczenie treści reklamowych i pobieranie opłat od reklamodawców.  

  powierzchni reklamowej na kioskach. 

IT w Pojemnikach  



 

 bazujemy na czujnikach napełnienia i samouczącym się systemie (sztuczna inteligencja) 

 nasz system automatycznie generuje dynamiczne trasy na podstawie dokładnych prognoz 

 następnie wykorzystuje się wiele parametrów, w celu ustalenia, która droga jest najbardziej efektywna pod względem kosztów 

 dostęp do informacji za pośrednictwem naszego serwisu internetowego jest przyjazny dla użytkownika i dostępny 24/7 

 kierowcy na tabletach mają wyświetlaną optymalną trasę w oparciu o nasz system 

 zapobiegamy przepełnianiu pojemników i unikamy skarg mieszkańców 

 

Optymalizacja logistyki odbioru odpadów  



Pojemniki innych producentów  



Nasze realizacje   



Nasze realizacje   



    

         Biuro: +48 12 422 59 09 

    Dział sprzedaży: +48 886 416 013 

                           Dział techniczny: +48 604 075 559 

                                E-mail: biuro@polskiepojemniki.pl 
 

 
Zapraszamy do współpracy 

 


