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KONTEINERIAI CIGAREČIŲ NUORŪKOMS

PATOGUS, SAUGUS IR PATRAUKLUS SPRENDIMAS PAŠALINTI CIGAREČIŲ 

NUORŪKAS

Kartu su pastoviai augančia tendencija drausti rūkyti patalpose, didėja išorinių peleninių paklausa. Siekdami pagerinti 
įmonės įvaizdį ir užkirsti kelią cigarečių nuorūkų mėtymui bet kur, siūlome šiuolaikinius, įvairius ir patrauklius 
cigarečių nuorūkų konteinerius, kurie puikiai pritampa prie architektūros ir atitinka bet kurį biudžetą.
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PELENINĖ CEASE-FIRE®

POLIETILENINĖ IŠORINĖ PELENINĖ CIGAREČIŲ NUORŪKOMS

Peleninė konstrukcija riboja deguonies prieigą prie turinio ir kiekviena išmetama cigarečių norūka greitai gęsta. Pagaminta iš ugniai atsparaus, 

patvaraus polietileno. Reikalauja minimalios priežiūros ir nedaug priežiūros procedūrų. Ji nerūdija, neišblunka nuo saulės spindulių, nepradega ir 

nelūžta. Unikali įvado forma nepraleidžia lietaus ir apsunkina kitų šiukšlių įmetimą. Tam, kad išvalytumėte peleninę, pakanka atsukti varžtą, 

kuris tvirtina dangtelį ir nuimkite vidinį 15 L talpos rezervuarą iš cinkuoto plieno. Pagrindo tvirtinimo vietos leidžia peleninę pritvirtinti prie

žemės, dėl ko ji tampa stabilesnė vėjui ir yra atsparesnės vagystei. Patentuota „lašelinės lūpos“ vidinė konstrukcija neleidžia dervai kondensuotis 

drėgnoje aplinkoje, todėl peleninė visada atrodo švari ir tvarkinga iš išorės. Papildomi vienkartiniai maišeliai vidiniam padėkliui pašalina nemalonią 

cigarečių iškratymo operaciją. 

104.204.579 104.204.580 104.204.581 104.204.583 104.204.582

Matmenys AxSkersm. (mm) 978*419 978*419 978*419 978*419 978*419

Talpa, L 15 15 15 15 15

Spalva Pilka Rusvai gelsva Juoda Ruda Žalia

Savaiminio užgesinimo konstrukcija leidžia įmesti 

degančias cigaretes arba gesinti jas metaliniame dėkle.

Didelis konteinerio “kaklo” skerspjūvis neleidžia užsikimšti 

įleidimo angos.

Didelio tankio polietileno konstrukcija su apsauga

užsidegimo nereikalauja ypatingos priežiūros, konteineris

atsparus įlenkimams, skilinėjimui ar atsisluoksniavimi ir 

neišbluks nuo saulės spindulių.

„Cease-Fire®“ savaiminio gesinimo technologija sumažina 

„kamino efektą“, kuris atsiranda kituose tokiuose 

konteineriuose.

Naujoviškas „Cease-Fire®“ dizainas riboja deguonies 

tiekimą, dėl kurių nuorūks užgęsta, taip sumažina gaisro 

riziką.

Lengvai atidaromas ir uždaromas dangtis užtikrina 

sandarumą ir apsaugo nuo nuotėkio. Atsukamas varžtas 

viršutinę dalį pritvirtina prie apačios.

Didelis 15 litrų įdėklas gali talpinti tūkstančius cigarečių 

nuorūkų ir gali būti lengvai nuimamas valymui.

Platu pagrindas (419 mm) užtikrina konteinerio stabilumą.

Produktas tiekiamas visiškai surinktas, paruoštas naudoti 

forma.

• reljefiniai grafiniai simboliai informuoja apie 

numatomą konteinerio naudojimą

• 38 mm kiaurymė palengvina peleninės naudojimą 

ir padeda išlaikyti tvarką

• ekranuotas įėjimas apsaugo nuo lietaus patekimo  

vidų ir apsunkina kitų šiukšlių įmetimą. Didelė galva 

išsklaido šilumą.

Patentuotas vidinio drenažo dizainas apsaugo 

nuo garinimo dervos juostelių susidarymo ir 

palengvina konteinerio švarumą.

Abiejose pusėse esančiostvirtinimo kiaurymės 

leidžia pritvirtinti prie žemės ir užtikrina 

saugumą stipraus vėjo ar vagystės atveju.


