
Samostoječi zabojniki za oddajanje odpadnih 
baterij in akumulatorjev

V podjetju Interseroh želimo čim bolj upoštevati vaše potrebe in možnosti za namestitev zabojnikov za zbiranje odpadnih 
baterij in akumulatorjev, zato smo pripravili šest različic samostoječih zabojnikov različnih dimenzij in namembnosti. 

1. veliki zabojnik - maxi tube 

Dimenzije:
 20 cm,  100 cm,  32 cm

Prostornina: 30 l

Kaj lahko odlagamo vanj?
- akumulatorje ročnih orodij
- manjše industrijske baterije
- baterije in akumulatorje 
 električnih in elektronskih naprav

Komu je namenjen?
trgovskim centrom, večjim trgovinam, 
servisom, javnim institucijam

Kam ga lahko postavite?
- ob vhodu, steni
- ob informacijskem pultu
- ob prodajnih policah, itd.

2. Srednji zabojnik - tube 

Dimenzije:
 12 cm,  90 cm,  21 cm

Prostornina: 10 l

Kaj lahko odlagamo vanj?
- alkalne baterije
- baterije in akumulatorje EE naprav
- akumulatorje prenosnih računalnikov

Komu je namenjen?
trgovinam, podjetjem, javnim institucijam,
bencinskim servisom

Kam ga lahko postavite?
- ob polici 
- ob informacijskem pultu
- ob blagajno, itd.
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5. mali zabojnik - tube 30

Dimenzije:
 12 cm,  30 cm,  21 cm

Kaj lahko odlagamo vanj?
- alkalne baterije
- baterije mobilnih telefonov

Komu je namenjen?
drogerijam, manjšim podjetjem, 
bencinskim servisom

Kam ga lahko postavite?
- na polico, na informacijski pult
- ob blagajno, na pisalno mizo, itd.

4. Stenski zabojnik - tube 200
                                   20 lt Wall

Dimenzije:
 20 cm,  67 cm,  39 cm

Prostornina: 20 l

Kaj lahko odlagamo vanj?
- vse vrste prenosnih baterij in 
 akumulatorjev

Komu je namenjen?
standardiziranim trgovinam, drogerijam

Kam ga lahko postavite?
- pritrdite na steno

6. mini zabojnik – toY tube

Dimenzije:
 7 cm,  13 cm,  10 cm

Prostornina: 0,4 l

Kaj lahko odlagamo vanj?
- alkalne baterije
- gumbaste baterije

Komu je namenjen?
mini trgovinam, prodajalnam in 
servisom ročnih ur, gospodinjstvom

Kam ga lahko postavite?
- na polico, 
- ob informacijskem pultu 
- ob blagajno, 
- na pisalni mizi, itd.

3. Dvojni zabojnik - tWin tube 

Dimenzije:
 20 cm,  100 cm,  32 cm

Prostornina: 30 l

Dvojni zabojnik na enem mestu 
omogoča ločeno odlaganje:
- odpadnih baterij mobilnih telefonov, 

baterijskih vložkov in alkalnih baterij 
ter

- izrabljenih mobilnih telefonov in 
zabavne elektronike: vrvičnih slušalk, 
mp3, bluetooth

Komu je namenjen?
prodajalnam in servisom mobilnih 
aparatov

Kam ga lahko postavite?
- ob vhodu, steni 
- ob informacijskem pultu 
- ob prodajnih policah, itd.


