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OCEAN KUBE
A NOSA FILOSOFÍA

A nosa proposta é conferir máis sostibilidade e 
descarbonizar os sistemas de contedorización 
de residuos urbanos someténdoos a un proceso 
de ecodeseño máximo para obter así as menores 
pegadas de carbono e hídricas dentro do posible 
conforme ao estado da técnica actual.

Outro dos obxectivos que procuramos acadar 
coa nosa achega é reducir ao máximo a polución 
acústica.

Buscamos conseguir unha maior empatía dos 
sistemas de contedorización co seu contorno e 
cos usuarios, mellorando de forma considerable a 
hixiene e, polo tanto, a imaxe final que proxectan de 
maneira que poidan ser idóneos para convivir nos 
espazos de excelencia urbana.

Un dos nosos principios consiste en abordar todas 
as nosas solucións baixo o concepto inaprazable 
dunha transición ecolóxica plastic free, pois 
entendemos a necesidade de innovación que 
actualmente está a ser demandada por parte da 
sociedade para evitar un problema tan grave como 
o que representan os plásticos de calquera natureza 
no planeta.

Os nosos colectores son concibidos como 
recipientes orientados a chamar a atención do 
usuario e da sociedade pola súa sostibilidade, 
pedagoxía ecolóxica e eficiencia.

Provocando unha relación que empeza de Zero e 
que se basea na comprensión total do concepto que 
representa a proposta OceanKube, conseguindo 
a mellor actitude por parte dos usuarios e da 
sociedade.
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ESCENARIO 
ACTUAL
NON PODEMOS SEGUIR 
OPTANDO POR UN MODELO 
CADUCO

Na actualidade, as nosas cidades xestionan os 
seus residuos a través dun sistema de recollida 
no que o plástico ocupa un papel central.

Plásticos de alta densidade 
baseados no petróleo

Petróleo: xerador de conflitos e alta 
contaminación

Uso de depuradoras para o 
tratamento de augas residuais

Hixienización que require 
produtos químicos

Consumo de auga 
potable para a limpeza

Uso de maquinaria especializada

Alto consumo enerxético e de 
combustibles
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POÑAMOS 
FIN Á ERA DO 

PLÁSTICO!

ZERØ é o sistema de recollida de lixo chamado a substituír 
unha xestión urbana de residuos baseada no plástico.

Partindo da necesidade imperiosa de coidar o medio 
ambiente, Ocean Kube propón a substitución dos colectores 

de plástico por colectores novos de cartón e aluminio 
reciclables e biodegradables.

Chegou o momento de encarar o maior problema que 
enfronta o mundo.

O sistema de 
contedorización ZERØ 
é a resposta limpa e 

sostible ante o modelo 
do plástico que impera 
na recollida de lixo nas 

nosas cidades.
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Un colector tradicional de 120 l usa uns 15 kg de 
plástico que se converten en residuos ao final da súa 
vida útil.

Os nosos colectores usan materiais duradeiros e 
reciclables, como o aluminio, ou compostables, 
como o cartón, reducindo así a pegada ecolóxica.

0% 
PLÁSTICO 

100%
RECICLABLE
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O SISTEMA ZERØ
COMO FUNCIONA

O sistema Zerø vai máis aló da substitución duns 
colectores por outros: é una transformación 
profunda da filosofía urbana que impacta 
positivamente nas cidades e no medio ambiente.

Está pensado para non ter que implementar 
maquinaria adicional nos actuais sistemas de 
recollida de residuos urbanos de tal modo que a súa 
posta en valor á sociedade poida ser inmediata.

O noso sistema é manipulable polos actuais 
recolectores de carga traseira. A súa extremada 
sinxeleza de pezas e compoñentes fai que sexa unha 
solución desexada polas empresas especializadas en 
servizos públicos de recollida de residuos.

A circularidade no seu proceso construtivo é a 
máxima que actualmente permite o estado da 
técnica.

Convertemos o cartón usado recollido na túa cidade 
nun recipiente para ti, dotándoo da imaxe máis 
atractiva e coa forma e tamaño máis adecuados 
para todos, sen barreiras de acceso físicas nin 
intelectuais. Coa máxima sensibilidade para 
conseguir a mellor empatía contigo, coa túa cidade e 
co planeta.

Por exemplo, devolvémosche as latas de aluminio 
que depositas para a súa reciclaxe transformadas 
na lonxeva e robusta estrutura exterior dos nosos 
colectores, dotándoos de musculatura para soportar 
con solvencia as condicións urbanas máis exixentes.

Un valor irrenunciable para nós en Ocean Kube 
é a consideración da agua como base da vida 
para calquera ser vivo e pensamos que hai que 
evitar o seu consumo superfluo e innecesario. 
Decidimos por iso abordar as nosas solucións de 
contedorización para que o uso de agua sexa cero. 
Os nosos recipientes non precisan ser sometidos a 
custosos e laboriosos procesos de lavado.

Por iso, Ocean Kube empeza de zero contigo. Para 
conseguir xuntos a urxente mellora da saúde do 
planeta implorada polos seres vivos e o clima, e para 
que as nosas xeracións futuras nos respecten como 
pioneiros no coidado da marabillosa casa común 
que herdarán de nós.

A economía  
circular é o mellor 
modelo para vivir 

respectando os límites 
do noso planeta

EXTRAER
FABRICAR

DESBOTAR

REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
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AGUA 
POTABLE

MELLORA DA  
HIXIENE PÚBLICA

Ao substituír a cuba eliminamos 
definitivamente todos os posibles 

contaminantes.

AFORRO DE  
AGUA POTABLE

O uso de auga potable debe ser moito 
máis racional en zonas de estrés 

hídrico.

AFORRO DE  
AGUAS RESIDUAIS

Evitamos xerar un novo residuo: as 
aguas empregadas na limpeza son 

altamente contaminantes e deben ser 
depuradas.

POR QUE SE LAVAN OS 
COLECTORES TRADICIONAIS?

Tras varios días de uso os residuos impregnan 
sucidade e bacterias perigosas, e isto obriga a 
hixienizalos. Esta limpeza faise periodicamente 
e empregando agua potable por exixencias de 
normativa sanitaria. Isto implica uns 1.000 litros 
por cada colector. Nunha cidade media de 250.000 
habitantes supón uns 10.000.000 millóns de litros ao 
ano (10.000 m3).

OS NOSOS COLECTORES NON 
NECESITAN LAVARSE

Zero supón un cambio total de perspectiva: retirar 
toneladas de plástico tóxico das nosas rúas en 
cuxa limpeza malgastamos millóns de litros de 
auga potable. Os nosos colectores non necesitan 
lavarse: cando se ensucia a caixa de cartón, retírase 
e é enviada a compostar, e colócase unha nova 
totalmente limpa.

En función da fracción do residuo e da climatoloxía, 
as nosas caixas poden aguantar dende 3 semanas 
para fraccións húmidas ata varios meses para 
fraccións secas

O COLECTOR  
QUE NON SE LAVA
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CARTÓN 
RECICLADO

CUBA DE  
CARTÓN

CARTÓN RECICLADO  
E RECICLABLE
Controlamos a súa orixe, e o seu medio de 
fabricación e impresión permite que poida ser 
facilmente recuperable, fomentando así a economía 
circular. Trátase de cartón que provén do teu 
entorno.

TRATAMENTO DE ALTA 
RESISTENCIA A LÍQUIDOS
A industria do cartón leva moitos anos 
evolucionando para mellorar as súas prestacións 
de resistencia á humidade. Tras moita investigación, 
chegouse a conseguir un tratamento que repele a 
auga, o que permite usar este material onde antes 
era impensable.

TRAZABILIDADE  
100% ACREDITADA

O 91% do papel consumido 
por Saica é papel reciclado 
e subministrado case na súa 
totalidade por Saica Paper, o 
que asegura papel de máxima 
calidade e unha cadea de custodia 
certificada e responsable, xa que 
todas as fábricas de Saica Paper 
están certificadas segundo os 
estándares FSC e PEFC.

IMPRESO EN TINTAS 
NON TÓXICAS

A ASEFAPI e a EuPIA, asociacións 
do sector de tintas de imprimir en 
España e Europa, publican unha 
listaxe de exclusión de criterios de 
selección e substancias en tintas 
que poden resultar tóxicas.

As tintas das nosas caixas 
cumpren con estes estándares 
de seguridade e non posúen 
ningunha substancia perigosa 
para a saúde ou o medio ambiente 
como por exemplo disolventes, 
plastificantes, colorantes 
ou pigmentos baseados en 
compostos de metais pesados.

TOTALMENTE 
COMPOSTABLE

Válido para procesos de dixestión 
anaerobia.

MATERIAIS
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Saica Pack e Saica Paper traballan baixo os 
estándares das certificacións de Cadea de Custodia 
FSC e PEFC, demostrando así o seu compromiso cun 
aprovisionamento responsable e de orixe sostible. O 
100% das plantas de Pack de España, Portugal, Italia, 
Francia, Reino Unido e Irlanda están certificadas de 
acordo ao estándar FSC e ao estándar PEFC.

O Consello de Administración Forestal (Forest 
Stewardship Council) e o Programa para o 
Recoñecemento de Certificación Forestal 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) son dúas Organizacións Internacionais 
sen ánimo de lucro que crearon os seus respectivos 
Sistemas de Certificación Forestal.

Estas organización nacen co obxectivo de loitar 
contra a tala ilegal de madeira e a deforestación 
abusiva das grandes masas verdes de todo o 
planeta, creando uns selos que permiten ás 
empresas do sector ou ao consumidor final 
recoñecer os produtos feitos con madeira de “orixes 
sostibles” (material reciclado de madeira ou fibra de 
madeira nos produtos).

FSC 100%

A etiqueta FSC 100% significa 
que a madeira que contén o 
produto provén totalmente de 
bosques certificados FSC ben 
manexados.

FSC MIXTO

A etiqueta FSC Mixto significa 
que a madeira que contén o 
produto provén de bosques 
certificados FSC, material 
reciclado ou madeira controlada. 
Aínda que non ten a certificación 
FSC, a madeira controlada 
non pode terse aproveitado: 
ilegalmente; violando dereitos 
tradicionais e civís; en bosques 
onde os altos valores de 
conservación están ameazados; 
en bosques que se están a 
converter en plantacións ou 
para outros usos; ou en bosques 
onde as árbores plantadas están 
xeneticamente modificadas.

FSC RECICLADO

A etiqueta FSC Reciclado significa 
que toda a madeira ou o papel 
do produto provén de material 
recuperado ou reutilizado.

CERTIFICACIÓNS  
DO NOSO CARTÓN

MATERIAIS
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ALUMINIO 
RECICLADO

ESTRUTURA  
DE ALUMINIO
ALUMINIO  
RECICLADO

En Ocean Kube eliximos este material non só 
pola súa posibilidade de ser reciclado, senón 
ademais pola súa resistencia á corrosión e lixeireza 
comparado con outros metais.

RECICLABLE  
INFINITAMENTE

O aluminio é un metal que se pode refundir 
infinitamente sen perder propiedades, mantendo 
unha alta resistencia.

Este proceso implica simplemente refundir o metal, 
o que é moito máis barato e consume moita menos 
enerxía que a produción de aluminio a partir da 
electrólise da alumina (Al2O3). Reciclar aluminio 
de refugallo require só o 5% da enerxía que se 
consumiría para producir aluminio da mina.

MATERIAIS
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CAUCHO 
NATURAL

RODAS E 
SILENCIADORES
CAUCHO NATURAL
Para garantir o noso compromiso de 0% plástico 
usamos caucho natural, evitando así o uso de 
hidrocarburos e compoñentes tóxicos.

O caucho utilízase en moitos artigos da nosa 
vida diaria como zapatos, pneumáticos, balóns, 
condóns e incluso en equipamento médico como 
catéteres e luvas. Cando non é manexado de forma 
responsable, o caucho pode ter graves impactos 
negativos no medio ambiente e para a subsistencia 
de comunidades e traballadores.

Como resultado, o FSC preparou unha declaración 
de posición para todas as empresas que desexan 
obter caucho natural sostible, contribuíndo así a un 
mellor manexo social e ambiental das plantacións 
de caucho natural de todo o mundo e exhortando a 
que máis empresas asuman o mesmo compromiso.

O FSC está traballando activamente por un mellor 
futuro do caucho natural como material renovable 
e tamén é membro fundador da Plataforma Global 
para o Caucho Natural Sostible.

GPSNR

A Plataforma Global para o Caucho Natural Sostible 
(Global Platform for Sustainable Natural Rubber) 
é unha organización internacional, de múltiples 
partes interesadas e voluntaria, coa misión de 
liderar as melloras no desempeño socioeconómico e 
ambiental da cadea de valor do caucho natural.

MATERIAIS
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BAMBÚ

BAMBÚ

Estudamos cada compoñente necesario e a 
alternativa natural óptima que podemos empregar. 
Por exemplo, aproveitamos a alta resistencia do 
bambú nas pezas de apoio.

FIBRAS NATURAIS

Tamén usamos fibras naturais para protexer e 
silenciar elementos móbiles.

OUTROS 
COMPOÑENTES

MATERIAIS
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COMPOÑENTES, OS XUSTOS

A filosofía de sostibilidade non só inflúe á hora 
de seleccionar os materiais que empregamos. No 
deseño do colector Zero prestouse especial atención 
aos diferentes compoñentes para maximizar a súa 
duración, reducir os materiais empregados e facilitar 
a substitución de sistemas ao longo da súa vida 
útil, evitando sistemas complexos como cilindros 
hidráulicos ou bisagras.

1 A estrutura principal está realizada en dúas pezas 
fortemente soldadas, cubrindo todos os puntos de 
contacto co camión de baleirado.

2 A tapa é unha soa peza que integra asa e soporte 
de eixes reforzada nas zonas móbiles para asegurar 
un correcto aliñamento.

3 O anel cobre e protexe o cartón ao mesmo tempo 
que aporta rixidez a toda a estrutura.

4 O sistema de pedal está realizado en compoñentes 
ríxidos, sen axustes, e está protexido totalmente 
para garantir a súa durabilidade.

5 As rodas de grandes dimensións e sen parafusos 
vistos permiten un gran manexo.

6 As asas son independentes do sistema de xiro e 
están estriadas para un mellor agarre.

MENOS É MÁIS

1

3

4

5

6

2

CARACTERÍSTICAS
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SUBSTITUCIÓN DE CUBA FÁCIL E 
RÁPIDA

O sistema de substitución da cuba deseñouse 
especialmente para que sexa o máis sinxela e 
rápida posible: mediante unha chave mestra 
retiramos o anel superior e procedemos á 
substitución sen necesidade de ferramentas 
adicionais.

CARACTERÍSTICAS

MENORES EFECTOS ANTE O LUME

Debido á baixa enerxía do cartón prodúcense 
menos emisións e unha menor temperatura en 
caso de incendio. A estrutura é recuperable ao 
estar realizada totalmente en aluminio.

MÁXIMA VERSATILIDADE

Apto para a recollida de fraccións húmidas e secas, 
lixeiras ou pesadas: dende a orgánica pura ata o 
vidro.

MÁXIMA COMPATIBILIDADE

Os colectores Zerø son compatibles con sistemas 
de recollida tradicional de carga traseira.

RESISTENTE

A estrutura de aluminio é de alto espesor e 
duradeira.

FUNCIONALIDADE SEGURIDADE

COMPATIBLE CON BARRAS DE 
POSICIONAMENTO ACTUAIS

Debido ás dimensións normalizadas, Zerø é 
compatible cos sistemas de fixación actuais que 
consisten nunha estrutura que rodea o colector, 
polo que se aproveitarían as inversións realizadas.

SISTEMA DE FIXACIÓN E 
ALIÑACIÓN

Los colectores Zerø dispoñen dun exclusivo 
sistema de fixación e aliñamento que minimiza 
tanto o impacto visual como a obra a realizar na vía 
pública.

PECHE DE BAIXO NIVEL SONORO

Sen usar os habituais cilindros de gas, contamos 
cun sistema mecánico para reducir o impacto da 
tapa ao pechar.

LOCALIZADOR GPS

Para unha máxima trazabilidade, pódese dispoñer 
dun localizador GPS debidamente integrado e 
protexido.

CONTROL DE ACCESO

Posibilidade de controlar o acceso mediante 
sistemas de tarxetas NFC.

SEGURIDADE VIARIA: REFLEXIBLE

En lugar de agregar elementos reflexibles plásticos, 
pódese dar un acabado fotoreflexible á estrutura.

CARACTERÍSTICAS
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ACCESIBILIDADE

APERTURA ASISTIDA

Tanto o pedal como a tapa posúen un sistema que 
axuda a reducir o esforzo necesario para abrir o 
colector.

PEDAL DE BAIXO PERCORRIDO

O pedal desprázase só 12°, polo que permite 
optimizar o movemento en cada apertura.

ASA

Un tirador integrado na parte frontal da tapa dota 
de funcionalidade sen xerar volumes extra.

REQUISITOS DALCO

A accesibilidade refírese ás distintas dimensións 
da actividade humana. Desprazarse, comunicarse, 
alcanzar, entender, usar e manipular son algunhas 
das formas básicas de actividade humana. Garantir 
a accesibilidade significa garantir que estas 
actividades poidan ser desenvolvidas por calquera 
usuario sen que se atope con ningún tipo de 
barreira.

PLACAS BRAILLE

Opcionalmente pódense incluír placas coa 
sinalización das fraccións en braille.

PICTOGRAMAS

Os diferentes pictogramas están dispoñibles para 
maior facilidade de identificación de fraccións.

DISTINTIVOS CROMÁTICOS

O panel de cartón dianteiro é totalmente 
personalizable e ten capacidade de impresión en 
calidade fotográfica.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
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GRAN  
POLIVALENCIA

UNHA ESTRUTURA, 
MÚLTIPLES FRACCIÓNS
A opción máis flexible é usar unha estrutura común 
e empregar o cartel frontal para asignar a fracción. 
Desta maneira pódese aumentar o número de 
colectores por fracción segundo a necesidade.

ESTRUTURA EN  
CALQUERA COR RAL
A estrutura é perfectamente personalizable nas 
cores normativas de todas as fraccións. Ademais, 
baixo pedido, tamén pode personalizarse en 
calquera cor da carta RAL.

Poden aplicarse propiedades específicas segundo as 
necesidades.

ACABADO BACTERIOSTÁTICO

Dispoñemos de acabados que evitan a proliferación 
de organismos que poden ocasionar problemas 
sanitarios.

ACABADO ANTI-GRAFITI

Este acabado permite limpar facilmente os efectos 
do vandalismo urbano.

ACABADO REFLEXIBLE

Existen acabados de microcristais que reflicten unha 
alta porcentaxe de luz para maior seguridade viaria.

Opción estrutura branca e cubas en cor de fracción.

Opción estrutura en cor de fracción e 
cubas en cru.

Opción estrutura e cubas brancas.

Opción estrutura branca e cubas en cru.

CARACTERÍSTICAS
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O novo sistema de contedorización Zerø permite un 
uso novo dos colectores: a personalización da cuba 
de cartón.

Esta funcionalidade aproveita a facilidade da técnica 
da impresión sobre soporte celuloso e combínaa 
coa facilidade de substitución, polo que é ideal para 
múltiples usos.

A calidade de impresión é fotográfica, permitindo a 
reprodución de imaxes ou gráficos de maneira moi 
detallada. O soporte pode ser estucado en branco 
ou cun acabado en cru.

INTERACTÚA CO USUARIO

Socialmente pedagóxico, pode servir para a 
identificación de monumentos ou bens de interese 
en función da súa localización.

PERFECTO PARA EVENTOS

Á hora de personalizar os colectores para eventos 
como feiras sectoriais ou festivais musicais, é a 
solución ideal.

EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA

Non debemos esquecer a opción publicitaria, 
que permite usar as caras laterais como unha 
superficie para a promoción tanto da institución 
pública como privada.

TINTAS NON TÓXICAS DE USO 
ALIMENTARIO

As tintas das nosas caixas cumpren con estes 
estándares de seguridade e non posúen ningunha 
substancia perigosa para a saúde ou o medio 
ambiente.

POLIVALENCIA DE FRACCIÓNS

O panel frontal é independente, polo que se pode 
cambiar a fracción dun colector usando a mesma 
estrutura.

UN NOVO  
SOPORTE VISUAL
A NOSA CUBA: UN LENZO EN BRANCO

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

ZERØ 140

VOLUME NOMINAL (l) 140

VOLUME REAL (l) 128

VOLUME ÚTIL (l) 128

ANCHO INTERIOR (mm) 485

LONGO INTERIOR (mm) 435

ALTURA INTERIOR (mm) 885

PESO EN BALEIRO (kg) 27

MASA MÁXIMA ADMISIBLE (kg) 100

ALTURA PEDAL (mm) 162

ALTURA ASAS (mm) 942

ALTURA VERTIDO (mm) 973

ALTURA GANCHO DE BALEIRADO (mm) 270

Sistemas de elevación: DIN, AFNOR, OSCHNER

ZERØ 90 ZERØ 120 ZERØ 140 ZERØ 240 ZERØ 340 ZERØ 700

DIMENSIÓNS FAMILIA DE PRODUTOSOUTRAS MEDIDAS

ZERØ 140

A 505

B 555

C 1000

D 885

E 162

F 942

G 284

H 973

I 126

J 270

A

F

G

E

D

C
H

I

J

B

ZERØ 9Ø ZERØ 12Ø ZERØ 14Ø ZERØ 24Ø ZERØ 34Ø ZERØ 70Ø

FICHA  
TÉCNICA
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SELOS E NORMATIVAS

UNE-EN 840 MARCADO CE PLASTIC FREE

Esta publicación é propiedade exclusiva de OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL e a súa reprodución total ou parcial está totalmente 
prohibida e queda amparada baixo a lexislación vixente. O uso, copia, reprodución ou venta desta publicación só poderá realizarse 
con autorización expresa e por escrito do titular. OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL resérvase o dereito a cancelar ou modificar, na 
súa totalidade ou en parte, a nivel técnico ou de deseño, o contido do presente catálogo sen necesidade de aviso previo. Pódense 
producir variacións de cor debido a causas técnicas derivadas do proceso de impresión.

www.oceankube.com  |  info@oceankube.com 

© OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL 2019
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