ДОДАТОК №1

Сміттєзбірник для прибирання за собаками – «ЗооКомплекс. Стандарт»
ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ ) ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ,
предмету закупівлі
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Країна винахідник: сконструйовано та запатентовано в Україні.
Країна виробник: Україна.
Вид обладнання: Урна для прибирання відходів.
Опис: спеціальна металева конструкція для видачі ЕКО-пакетів та прибирання за собаками в місцях
вигулу із світло відбивними елемантами.
Складові частини. Комплекс складається з 3-х конструктивних, функціональних, елементів:
8.1.
БомБокс для видачі ЕКО-пакетів, що призначені для збору екскрементів тварин із світло
відбивним покриттям;
8.2. Смітник із кришкою на 55 літрів;
8.3. Інформаційна табличка.
Елементи конструкції виготовлено із металу 2 мм високотехнологічним методом точної лазерної
порізки та якісного точкового зварювання на станках із ЧПУ, вскрито спеціальною порошковою
фарбою зеленого кольору (забезпечує повний захист поверхні конструкції від зовнішнього впливу
та стійкого до погодних умов). Надписи нанесено на спеціальному світло-відбивному шарі
матеріалу що використовується при виготовленні дорожніх знаків.
Елемент конструкції БомБокс (бокс для пакетів, диспенсер, роздатчик пакетів) – винахід, що має
конструктивні елементи, захищені Патентом на корисну модель №102506 від 26.10.2015 року,
відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”.*
Всі елементи конструкції кріпляться (насаджується) на цільнометалеву стійку та фіксуються за
допомогою кріплення (болти (шпільки) М6) в 4-х місцях. Стійка безпосередньо має додаткові ребра
жорсткості у своїй основі.
Габарити конструкції
12.1. Довжина: 333,00 мм.
12.2. Ширина: 320,00 мм.
12.3. Висота: 1900,00 мм (від рівня землі), 2100-2500 мм (включно із елементами монтажу).
Особливості конструкції.
13.1. Всі елементи виконано із листової сталі товщиною 2 мм;
13.2. Велике місце для соціальної інформації (300*400 мм);
13.3. Світловідбиваючі елементи, що помітні у вечірній та нічний час;
13.4. Можливість розміщення як паперових, так і поліетиленових пакетів;
13.5. Антивандальність: спеціальні накладки, підсилене зварювання, надійна геометрія
конструкції;
13.6. Надійність: цільнометалева конструкція, нема коштовних елементів, що іржавіють (нема
замку із ключем) і потребують заміни; простий та надійний монтаж;
13.7. Простота та швидкість обслуговування: завантаження БомБокса ЕКО-пакетами меньше,
ніж за хвилину; зручне: відкривання БомБокса, прибирання Смітника, достатня кількість
ЕКОпакетів в БомБоксе.
Комплектація.
14.1. Стійка.
14.2. Інфотабличка.
14.3. БомБокс (бокс для пакетів, диспенсер, роздатчик пакетів) із світло відбивним покриттям.
14.4. Смітник із кришкою.
14.5. Комплект кріплення.

* жоден виробник в Україні, окрім ТОВ „АД ВІС”, немає дозволу на використання у своїх конструкціях
елементів кріплення пакетів у вигляді одного чи більше стрижнів (держателів).

Директор ТОВ „АД ВІС”, автор винаходу

О.Л. Коваленко

