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OCEAN KUBE

ية أك�ث استدامة وتقليل  هدفنا جعل نظم تجميع النفايات الح�ض
إنتاجها للغازات الدفيئة ع�ب تصميم نظم جديدة صديقة للبيئة إىل 

أقىص حد ممكن بتقليص بصمتها الكربونية والمائية حسب التكنولوجيا 
المتوفرة. 

ي تقليص التلوث السمعي إىل أقىص 
ومن أهدافنا كذلك المساهمة �ض

حد ممكن.

ض نظم تجميع النفايات ومحيطها  نسعى إىل خلق عالقة أحسن ب�ي
ض نظافة تلك النظم وبالتاىلي صورتها  ، وذلك بتحس�ي ض والمستخدم�ي
ي 

، فتنخرط بصفة طبيعية ومثىل �ض ض ي محيطها ولدى المستخدم�ي
�ض

ي. فضاءات امتياز ح�ض

حها لفكرة ثابتة أال وهي  ي نق�ت
ام جميع الحلول ال�ت ض مبادئنا اح�ت من ب�ي

بتكار  ي الخاىلي من البالستيك. إذ ندرك الحاجة الملحة لالإ
االنتقال البي�ئ

ي يطالب بها المجتمع لتجنب آفة البالستيك الذي يهدد جميع 
ال�ت

النظم البيئية عىل كوكبنا.

صممنا حاوية نفايات كأداة لجذب اهتمام المستخدم خاصة 
بية البيئية واستدامة وفعالية هذه الحاويات. والمجتمع ككل حول ال�ت

وذلك قصد خلق عالقة بينهما من العدم يكون أساسها الفهم الكامل 
للمفهوم الذي تطرحه حلول Ocean Kube، بهدف إحداث ردة فعل 

ض والمجتمع. جيدة من المستخدم�ي

فلسفتنا
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السيناريو الحالي
ي اتباع نموذج 

ال يمكننا االستمرار �ف
ب أكل عليه الدهر و�ش

حالًيا، تدير مدننا نفاياتها بواسطة نظام تجميع يلعب فيه البالستيك 
دورا مركزيًا. 

البالستيك عاىلي الكثافة المصنوع من المنتجات 
النفطية.

المنتجات النفطية تولد الحروب وال�اعات ولها 
درجة تلويث عالية.

ي عملية التنظيف.
ب �ض استهالك الماء الصالح لل�ث

استخدام محطات معالجة المياه لمعالجة مياه 
ال�ف الصحي المنتجة.

عملية تعقيم تتطلب استخدام مواد كيميائية.

نسبة استهالك عالية للطاقة والوقود.

الحاجة الآالت خاصة.
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دعونا نضع 
حدا لعرص 
البالستيك! 

 ZERØ أنظمة حاويات
هو الحل النظيف 

والمستدام للنموذج 
ي 

البالستيكي السائد �ض
عملية جمع النفايات 

ي مدننا. 
�ض

ZERØ هو نظام جمع النفايات الذي سيحل محل أنظمة إدارة النفايات 
المستخدمة حاليا والقائمة أساسا عىل البالستيك.

كة Ocean Kube تغي�ي  ح �ث نظرا لحاجتنا الملحة لرعاية وحماية بيئتنا، تق�ت
حاويات النفايات المصنوعة من البالستيك بأخرى جديدة من الورق المقوى 

عادة التدوير وللتحلل. واالئلومنيوم قابلة الإ

لقد حان الوقت لمجابهة أك�ب خطر يحدق بالعالم.
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 % من
البالستيك

 قابلة
للتدوير بالكامل  
ي صناعة حاوية نفايات عادية بسعة 120 ل�ت حواىلي 15 كغ من البالستيك 

يستخدم �ض
يتحول مع نهاية دورة حياة الحاوية إىل نفايات جديدة.

عادة التدوير مثل االئلمنيوم  ي صناعتها مواد متينة وقابلة الإ
أما حاوياتنا فتستخدم �ض

. ي
ومواد قابلة للتسميد مثل الورق المقوى، مما يقلل من أثرها البي�ئ



1312

ZERØ نظام
طريقة العمل

ال يطرح نظام Zerø مجرد استبدال بعض الحاويات بأخرى بل 
ية تؤثر إيجابيا عىل المدن  يطمح لخلق تحول عميق للفلسفة الح�ض

والبيئة.

النظام مصمم بحيث ال يتطلب إضافة آليات جديدة الئنظمة جمع 
ي يقدمها للمجتمع 

ية الحالية، فتكون االإضافة ال�ت النفايات الح�ض
فورية.

نظامنا قابل للمعالجة بواسطة شاحنات جمع النفايات المستخدمة 
حاليا.

فبساطته البالغة من حيث االئجزاء والمكونات تجعله حالً مثاليا 
ية. ي خدمات جمع النفايات الح�ض

كات المتخصصة �ض لل�ث

ي عملية التصنيع هي المنتهى الممكن بلوغه 
إعادة التدوير �ض

بالتكنولوجيا والتقنيات الحالية:

ي مدينتك إىل 
نحول الورق المقوى المستخدم الذي تم جمعه �ض

حاوية خاصة بك، بتصميم جذاب وبالشكل والحجم االئنسب 
للجميع، دون أية حواجز مادية أو فكرية تحول دون استخدامها.

بأقىص درجات التعاطف معك، مع مدينتك ومع كوكبنا ككل.

عادة  ي تقوم بإيداعها الإ
عىل سبيل المثال، علب االئلومنيوم ال�ت

ض  تدويرها، ننفخ فيها روحا جديدة ونحولها إىل هيكل خارجي مت�ي
وقوي لحاوياتنا. مما يمنح حاوياتنا هيكال صلبا يمكنها من مقاومة 

ية صعوبة بسهولة. أك�ث الظروف الح�ض

ي نوليها للماء باعتباره 
كة Ocean Kube المكانة ال�ت من أهم قيم �ث

فراط  عن�ا أساسيا لجميع الكائنات الحية. لذلك نسعى للحد من االإ
ورية، فجعلنا من  ي عمليات غ�ي �ض

ي اسهالك الماء واستغالله �ض
�ض

ي أي مرحلة من مراحل تصنيعها أو 
حاوياتنا أدوات ال يستخدم �ض

استغاللها أية قطرة من الماء. فال حاجة الإخضاع حاوياتنا لعمليات 
غسيل مكلفة وشاقة.

كة Ocean Kube فتح صفحة جديدة معكم،  لذلك عزمت �ث
من الصفر. من أجل عالج صحة كوكبنا واالستجابة لتوسل جميع 

ام االئجيال القادمة كجيل  الكائنات الحية ومناخنا وح�ت نكسب اح�ت
ثونه منا. ك الذي س�ي لنا المش�ت ض ي رعاية وحماية م�ض

رائد ساهم �ض

االقتصاد الدائري هو 
أفضل نموذج للعيش 
ام طاقات كوكبنا. واح�ت

استخالص  
صناعة   

رمي

 تقليص  
إعادة استخدام  

إعادة تدوير
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الماء 
الصالح 
ب لل�ش

حاوية ال حاجة لغسلها
لماذا يتم غسل الحاويات التقليدية؟

ال حاجة لغسل حاوياتنا

ض النظافة  تحس�ي
العامة

ادخار الماء الصالح 
ب لل�ث

تقليل مياه 
ال�ف

بعد عدة أيام من االستخدام، تنتج البقايا الالصقة بالحاوية 
ها.  وتتم عملية  نا عىل تطه�ي ة مما يج�ب أوساخا وجراثيم خط�ي

ض الصحة  الغسل هذه بصفة دورية وتستخدم فيها بموجب قوان�ي
ب. أما كمية المياه الالزمة لعملية الغسل فتبلغ  المياه الصالحة لل�ث
ي مدينة يبلغ عدد سكانها 

ي أنه �ض
ا للحاوية الواحدة، مما يع�ض 1000 ل�ت

ي غسل 
ب �ض 250 ألف نسمة، يصل استهالك المياه الصالحة لل�ث

الحاويات حواىلي 10 مليون ل�ت سنويا )10 آالف م�ت مكعب(.

يل أطنانا من  ض ي منظورنا، ف�ي
ا جذريا �ض يفرض نظام Zero تغي�ي

ات من  ض الل�ت ي تنظيفها مالي�ي
البالستيك السام من شوارعنا نبدد �ض

ب.  ال حاجة لغسل حاوياتنا، فكلما اتسخ صندوق الورق  مياه ال�ث
ي عملية التسميد واسُتبدل بحاوية 

المقوى، أُزيل واسُتخدم �ض
جديدة نظيفة.

بحسب حجم االستغالل واالئحوال الجوية، يمكن استخدام 
حاوياتنا لمدة 3 أسابيع بالنسبة للفضالت الرطبة وح�ت عدة أشهر 

بالنسبة للفضالت الجافة.

ي 
باستبدال صندوق الحاوية، نقىصض

نهائيا عىل أية عنا� تلويث محتملة.
ي يجب أن 

ي مناطق االإجهاد الما�ئ
�ض

ب أك�ث  يكون استغالل مياه ال�ث
عقالنية. 

تجنيب توليد فضالت جديدة: المياه 
ي تنظيف الحاويات 

المستخدمة �ض
التقليدية شديدة التلوث لذلك وجب 

ها. تطه�ي
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CARTÓN RECICLADO  
Y RECICLABLE
Controlamos su origen y su medio de fabricación 
e impresión permite que pueda ser fácilmente 
recuperable, fomentando la economía circular, es 
cartón proveniente de tu entorno.

صندوق من الورق المقوى
معالج لتكون له مقاومة عالية للسوائل

عادة  ورق مقوى معاد التدوير وقابل الإ
التدوير

قابلة للتسميد بالكاملطباعة بح�ب غ�ي ساممواد موثوقة المصدر  

عرف ميدان صناعة الورق المقوى تطورات عديدة من حيث مقاومة 
المنتج للرطوبة.  وبعد الجهود واالئبحاث، تم التوصل إىل عملية 

معالجة خاصة للورق المقوى تمكنه من مقاومة السوائل مما يفتح 
ي السابق تبدو 

ي استخدامات هذا المنتج كانت �ض
أبوابا جديدة �ض

مستحيلة.

ي مصدر ورقنا المقوى وطريقة إنتاجه وطباعته بما يضمن 
نتحكم �ض

سهولة إعادة تدويره، مما يعزز االقتصاد الدائري، إذ مصدر ورقنا 
المقوى محيطك.

Sai� كة 911 %  من الورق الذي تستهلكه �ث
ca هو ورق معاد تدويره مصدره بالكامل 
كة Saica Paper وهو ما يضمن  تقريبا �ث

جودته العالية وموثوقية سلسلة إنتاجه إذ 
كة Saica Paper )وكامل مصانعها(  أن �ث

.PEFC و  FSC معتمدة وفًقا لمعاي�ي

تن�ث كل من ASEFAPI وEuPIA )رابطتا 
ي إسبانيا وأوروبا( 

قطاع ح�ب الطباعة �ض
قائمة بمعاي�ي اختيار الح�ب وتلك االئحبار 

ي قد تكون سامة.
ال�ت

ي طباعة 
تمتثل االئحبار المستغلة �ض

ي تنص 
صناديقنا لمعاي�ي السالمة ال�ت

ي الطباعة 
عليها الرابطتان، فال نستخدم �ض

أية مواد تمثل خطرا عىل الصحة أو 
البيئة كالمذيبات أو الملدنات أو االئصباغ 

المصنوعة من مركبات المعادن الثقيلة.

ي
صالحة لعملية التحلل الالهوا�ئ

ورق مقوى 
معاد 

التدوير  

المواد
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شهادات المصادقة الحاصل عليها 
ورقنا المقوى

ي المواد االئساسية المستخدمة 
م Saica Pack وSaica Paper �ض تح�ت

ي تنص عليها شهادات FSC وPEFC، وهو 
معاي�ي موثوقية المصدر ال�ت

امهما بضمان مصادر مسؤولة ومستدامة. %100  من  ض هن عىل ال�ت ما ي�ب
تغال وإيطاليا وفرنسا والمملكة  ي كل من إسبانيا وال�ب

مصانع Pack �ض
.PEFCو FSC المتحدة وأيرلندا معتمدة وفًقا لمعاي�ي

FSC )مجلس رعاية الغابات( وPEFC )برنامج إقرار خطط إصدار 
الشهادات للغابات( هما منظمتان عالميتان غ�ي ربحيتان أنشأتا نظم 

إصدار الشهادات للغابات.

أنشأتا هاتان المنظمتان بهدف مكافحة قطع االئشجار بشكل غ�ي 
ي العالم أجمع. ولهذا الغرض 

ي وإزالة الغابات بشكل تعسفي �ض
قانو�ض

كات القطاع أو المستهلك بالتعرف عىل  قامتا ببعث عالمات تسمح ل�ث
المنتجات المصنوعة من الخشب ذو “االئصول المستدامة” )المواد 

ي المنتجات(.
المعاد تدويرها من الخشب أو ألياف الخشب �ض

FSCFSC  مختلطFSC إعادة التدوير

شهادة FSC إعادة التدوير توثق أن مصدر 
ي المنتج 

الخشب أو االئوراق المستغلة �ض
مواد معاد تدويرها أو معاد استخدامها.

شهادة FSC مختلط توثق أن مصدر 
ي المنتج هي غابات 

الخشب المستغل �ض
معتمدة حسب معاي�ي FSC إضافة إىل 

مواد أخرى معاد تدويرها أو أخشاب 
خاضعة للرقابة.

عىل الرغم من أن االئخشاب الخاصعة 
للرقابة ال تملك شهادة FSC إال أنها 

مراقبة بحيث ال يمكن إنتاجها: بطريقة 
ي انتهاك للحقوق التقليدية 

غ�ي قانونية، �ض
ي الغابات المهددة فيها قيم 

والمدنية، �ض
ي يتم 

ي الغابات ال�ت
الحفظ العالية، �ض

تحويلها إىل مزارع أو استخدامات أخرى، 
ي تزرع فيها أشجار معدلة 

ي الغابات ال�ت
�ض

وراثيا.

شهادة FSC  %100 توثق أن مصدر 
ي المنتج هي غابات 

الخشب المستغل �ض
معتمدة مدارة بطريقة مستدامة حسب 

.FSC معاي�ي

%100

المواد
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ألومنيوم 
معاد 
التدوير

هيكل من االألومنيوم
ألومنيوم معاد التدوير

عادة التدوير بما ال نهاية قابلة الإ

ي Ocean Kube استخدام هذه المادة ال فقط الئنها قابلة 
قررنا �ض

عادة التدوير بل كذلك لمقاومتها للتآكل وخفتها مقارنة بالمعادن  الإ
االئخرى.

عادة الصهر لما ال نهاية دون فقدان  االئلومنيوم معدن قابل الإ
خصائصه مع الحفاظ عىل مقاومته العالية. 

ي هذه العملية ببساطة إعادة صهر المعدن وهي عملية أرخص 
تع�ض

بكث�ي وتستهلك طاقة أقل بكث�ي من إنتاج االئلمنيوم ع�ب التحليل 
ي لالئلومينا )Al203(. تتطلب عملية إعادة تدوير االئلمنيوم 

الكهربا�ئ
نتاج االئلمنيوم من  ي سيتم استهالكها الإ

%5  فقط من الطاقة ال�ت
المنجم.

المواد
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المطاط 
الطبيعي  

العجالت وعنارص تقليل 

ي
التلوث الصو�ت

المطاط الطبيعي  

GPSNR

نا استخدام  امنا بعدم استخدام البالستيك، اخ�ت ض ام ال�ت الح�ت
ض بذلك استخدام المواد النفطية  المطاط الطبيعي، متجنب�ي

والمكونات السامة. 

ي ذلك 
ي حياتنا اليومية، بما �ض

ي عديد المنتجات �ض
يستخدم المطاط �ض

ي الذكري وح�ت المعدات الطبية 
طارات والكرات والوا�ت االئحذية واالإ

كالقسطرة والقفازات. ولكن م�ت لم يتم استخدام المطاط بالشكل 
ة عىل  ي آثار سلبية خط�ي

المناسب وبطريقة مسؤولة، قد يتسبب �ض
البيئة وعىل السكان والعمال.

ي 
ي ترغب �ض

كات ال�ت لذلك، أصدرت FSC وثيقة خاصة لجميع ال�ث
الحصول عىل المطاط الطبيعي المصنوع من مصادر مستدامة. 

دارة االجتماعية  ض االإ ي تحس�ي
ي المساهمة �ض

تهدف هذه الوثيقة �ض
ي جميع أنحاء العالم، وحث 

والبيئية لمزارع المطاط الطبيعي �ض
ام. ض ام نفس االل�ت كات عىل اح�ت المزيد من ال�ث

تعمل FSC الئجل مستقبل أفضل لمادة المطاط الطبيعي باعتبارها 
مادة قابلة للتجديد، وهي عضو مؤسس للمنتدى العالمي للمطاط 

الطبيعي المستدام.

المنصةالعالمية للمطاط الطبيعي المستدام منظمة دولية متكونة 
ي االئداء 

، مهمتها ريادة التحسينات �ض ض ض المتطوع�ي من عديد الفاعل�ي
ي لسلسلة قيمة المطاط الطبيعي. 

االجتماعي واالقتصادي والبي�ئ

المواد
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مكونات أخرى
ران ض الخ�ي

ران ض الخ�ي

وري والبديل الطبيعي االئمثل الذي يمكننا  درسنا كل مكون �ض
ران  ض نا استخدام قوة الخ�ي استخدامه. عىل سبيل المثال، اخ�ت

العالية لصناعة قطع الدعم.

نا استخدام االئلياف الطبيعية لحماية وتقليل التلوث  كما اخ�ت
ي للعنا� المتحركة. 

الصو�ت

ران ف الخ�ي

المواد
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1
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2

ي أك�ش
أقل يع�ف

ي المكان االأمثل
المكون االأمثل �ف

فلسفة االستدامة ال تؤثر فقط عىل اختيارنا للمواد المستخدمة.

ي عملية تصميم حاوية Zerø للمكونات 
أولينا اهتماما خاصا �ض

ة حياتها إىل أقىص حد ممكن وتقليص  ي ف�ت
فيع �ض المختلفة بهدف ال�ت

عدد المواد المستخدمة وتسهيل عملية استبدال المكونات طوال 
مدة استخدام الحاوية، فتجنبنا استخدام العنا� التقنية 

المعقدة من قبيل االئسطوانات الهيدروليكية أو المفاصل.

ض بإتقان يغطيان جميع  1 الهيكل الرئيسي مصنوع من جزأين ملحوم�ي
نقاط االتصال بشاحنة التفريغ.

2 الغطاء مصنوع من قطعة واحدة فيها مقبض الفتح وقطعة 
ي المناطق القابلة للتحرك لضمان 

دعم مركز العجلة، وهو مقوى �ض
استقامة تركيبه.

ي االآن ذاته 
3 يغطي الطوق ويحمي صندوق الورق المقوى ويعزز �ض

صالبة الهيكل بأكمله.

4 عنا� الدواسة مصنوعة من مكونات صلبة، وال  تحتاج الدواسة 
الئية تعديالت وهي محمية بالكامل مما يضمن متانتها.

ة الحجم وليس فيها أية مسام�ي أو براغي ظاهرة  5 العجالت كب�ي
وهو ما يزيد من مرونتها وسهولة استعمالها.

6 المقابض مستقلة عن نظام الدوران ومصنوعة بشكل مخروطي 
يزيد من سهولة المسك.

الخصائص
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الخصائص
مكانيات الوظيفية االإ السالمة

مقاومة عالية ي حالة حريق
آثار قليلة �ض

ي الفتحة
التحكم �ض

ي خافت عند غلق الغطاء
مستوى صو�ت

)GPS(  نظام التموضع العالمي

السالمة المرورية: حاوية 
عاكسة للضوء

حاوية مالئمة الئقىص حد

حاوية متونعة االستعماالت

تغي�ي صندوق الورق المقوى 
ب�عة وسهولة

مالئمة لالستخدام مع قضبان التثبيت 
المستخدمة مع الحاويات التقليدية

نظام تثبيت وتصفيف

هيكل االئلمنيوم سميك، مصمم ليدوم. بفضل الطاقة المنخفضة للورق المقوى، تحدث انبعاثات أقل 
ي حالة نشوب حريق.

ودرجة حرارة منخفضة �ض

ي الفتحة بفضل تقنية التواصل قريب المدى
يمكن التحكم �ض

دون استخدام اسطوانات الغاز التقليدية، صممنا نظاما ميكانيكيا 
يسمح بتقليص صوت الغطاء عند الغلق.

لضمان إمكانية تقفي أثر الحاوية، يمكن تثبيت آلة لتحديد 
.GPS  تموضعها ع�ب تقنية

بدال من إضافة عنا� بالستيكية عاكسة للضوء، يمكن إضافة طالء 
عاكس للضوء لهيكل الحاوية.

حاويات Zerø مالئمة لجميع أنظمة جمع النفايات ذات التحميل 
الخلفي التقليدي.

مناسبة لجميع الفضالت، الرطبة والجافة، الخفيفة والثقيلة.

نظام تغي�ي صندوق الورق المقوى مصمم خصيصا لتكون العملية 
بسيطة و�يعة قدر المستطاع: باستخدام مفتاح رئيسي يتم فتح 

الطوق وتبديل الصندوق. 

بفضل حجمها وأبعادøا الموافقة للحاويات التقليدية، تمكن 
حاويات Zero من استخدام أنظمة التثبيت العادية المتكونة من 

هيكل يحيط بالحاوية، مما يوفر المال ويسمح باستغالل المنشآت 
الحالية.

تحتوي حاويات Zero عىل نظام تثبيت وتصفيف ح�ي يقلل 
ي الساحات العامة ويقلص من مدة الصيانة 

ها الب�ي �ض من تأث�ي
الالزمة.

الخصائص
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الخصائص
سهولة الوصول واالستخدام

DALCO  متطلبات مساعدة فتح الغطاء

المقبض

لوحة بلغة برايل

مساعدة فتح الغطاء

دواسة سفلية منخفضة العلو

ة ض شعارات لونية مم�ي

رسوم تخطيطية

ي بسهولة الوصول واالستخدام مختلف أبعاد التفاعالت 
نع�ض

ية: التنقل، التواصل، الوصول، الفهم، االستخدام  الب�ث
والمعالجة اليدوية هي بعض من االئشكال االئساسية للنشاط 

ي بضمان سهولة الوصول واالستخدام ضمان إمكانية 
ي. نع�ض الب�ث

قيام أي مستخدم بإتيان هذه االئنشطة دون مواجهة أي نوع من 
الحواجز.

تحتوي كل من الدواسة والغطاء عىل نظام يساعد عىل 
تقليل الجهد المطلوب لفتح الحاوية. 

ي الوجه االئمامي للغطاء يمكن من توسيع 
المقبض المدمج �ض

إمكانيات استخدام الحاوية دون حاجة لزيادة حجمها أو 
مركباتها.

اختياريا، يمكن إضافة لوحات عىل الحاوية مكتوبة بحروف 
برايل.

تحتوي كل من الدواسة والغطاء عىل نظام يساعد عىل تقليل 
الجهد المطلوب لفتح الحاوية. 

تتحرك الدواسة بزاوية فتحتها 12 درجة فقط مما يساعد عىل 
تسهيل عملية فتح الغطاء.

الوجه االئمامي للورق المقوى قابل للتخصيص حسب رغبات 
المستخدم، مع إمكانية الطباعة فوقه بجودة فوتوغرافية.

لمزيد تسهيل فهم االستخدامات، يمكن إضافة رسوم تخطيطية 
توضيحية للحاوية. 

الخصائص
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ي 
ة �ف مرونة كب�ي
االستخدام

هيكل ملون بأي لون من معيار 
رال لالألوان

هيكل واحد، عدة نوعيات من 
الفضالت

يا تشطيب بعامل كابح للبكت�ي

تشطيب مانع للكتابة عىل الحاوية

تشطيب عاكس للضوء

ي يمكن إضافتها للحاوية تشطيب 
ض الخصائص االختيارية ال�ت من ب�ي

ي مشاكل صحية.
ي قد تتسبب �ض

بعامل كابح لالئحياء ال�ت

ي بسهولة.  هذا التشطيب يمكن من تنظيف آثار التخريب الح�ض

هيكل باللون الخاص المعياري حسب نوعية الفضالت. 
. ي

ي ال لو�ض
صندوق ور�ت

 . ي
ي ال لو�ض

هيكل باللون االئبيض وصندوق ور�ت

ي باللون الخاص خيار الهيكل والصندوق باللون االئبيض
هيكل باللون االئبيض وصندوق ور�ت
المعياري حسب نوعية الفضالت. 

ض السالمة المرورية، يمكن إضافة تشطيب مصنوع من  لتحس�ي
ة من الضوء  ة الحجم تعكس نسبة كب�ي كويرات بلورية صغ�ي

المتلقي.

يمكن تخصيص الهيكل بالكامل وتلوينه باللون المعياري لنوعية 
ضافة إىل ذلك، حسب الطلب، يمكن تلوين الهيكل  الفضالت. باالإ

بأي لون من معيار رال لالئلوان.

حسب الحاجة، يمكن إضافة خصائص محددة:

ي استخدام هيكل موحد وإضافة 
يتمثل الخيار االئك�ث مرونة �ض

عالمات عىل الوجه االئمامي لتحديد نوعية الفضالت المسموح بها. 
ي عدد الحاويات من نوعية محددة 

فيع �ض بهذه الطريقة، يمكن ال�ت
من الفضالت بسهولة.

الخصائص
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مساحة جديدة 
عالنات لالإ
صندوقنا: ورقة بيضاء 

ي أحبار غ�ي سامة صالحة لالستهالك الب�ث

تعدد الوظائف

التفاعل مع المستخدم

عالنات ي االإ
االستغالل �ض

ي المناسبات
الحاويات المثىل �ض

يسمح نظام الحاويات الجديد Zero باستخدام الحاوية الئغراض 
غ�ي مسبوقة: تخصيص صندوق الورق المقوى.

تستفيد هذه الوظيفة من السهولة التقنية للطباعة عىل ورق 
السيليلوز وسهولة تغي�ي صندوق الورق المقوى مما يجعله الوسيط 

المثاىلي الستخدامات متعددة.

جودة الطباعة عالية مما يسمح باستنساخ صور أو رسومات بطريقة 
جد مفصلة. كما يمكن أن تتم الطباعة عىل صندوق ورق مقوى ال 

ي أو أبيض.
لو�ض

ي طباعة صناديقنا لمعاي�ي السالمة، فال 
تمتثل االئحبار المستغلة �ض

ي الطباعة أية مواد تمثل خطرا عىل الصحة أو البيئة.
نستخدم �ض

الواجهة االئمامية للحاوية منفصلة عىل بقية الهيكل مما يسمح 
ات جذرية عىل الهيكل. بتغي�ي وظيفة حاوية ما دون إحداث تغي�ي

ي عملية تحديد 
بية االجتماعية مثال �ض ي ال�ت

يمكن استغالل الحاويات �ض
المواقع أو المعالم الهامة.

ي 
ال يمكن المرور دون الحديث عن إمكانية استغالل الحاويات �ض

ويج  عالنات، إذ يمكن استخدام االئوجه الجانبية للحاوية لل�ت االإ
كات خاصة وعامة. لمؤسسات و�ث

ض كالمعارض  إذ يمكن تخصيص الحاويات خصيصا لحدث مع�ي
المهنية أو المهرجانات والحفالت الموسيقية.

الخصائص
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ZERØ 700ZERØ 340ZERØ 240ZERØ 90 ZERØ 140

ZERØ 700ZERØ 340ZERØ 240ZERØ 90 ZERØ 140

الخصائص 
التقنية

االأبعاد االأبعاد االأخرى
مجموعة المنتجات

ZERØ 140

) الحجم االسمي )بالل�ت 140

) الحجم الحقيقي )بالل�ت 128

) الحجم المفيد )بالل�ت 128

العرض الداخىلي )مم( 485

الطول الداخىلي )مم( 435

االرتفاع الداخىلي )مم( 885

الوزن الفارغ )كغ( 27

الكتلة القصوى المقبولة  100

ارتفاع الدواسة )مم( 162

ارتفاع المقبض )مم( 942

ارتفاع السكب )مم(  973

ارتفاع خطاف ال�ف  270

ZERØ 140

A 505

B 555

C 1000

D 885

E 162

F 942

G 284

H 973

I 126

J 270

ورقة البيانات الفنية
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العالمات واللوائح

CE  عالمة

كة OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL. يمنع منعا باتا استنساخها كلًيا أو جزئًيا. هذه الوثيقة محمية بموجب  هذه الوثيقة ملك خاص ل�ث
ي �يح من المالك. ض الجاري بها العمل. ال يجوز استخدام هذا المنشور أو نسخه أو إعادة إنتاجه أو بيعه إال بت�يح كتا�ب القوان�ي

ي أو تصميم هذه الوثيقة، كلًيا أو جزئًيا، دون 
ي إلغاء أو تعديل المحتوى التق�ض

كة OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL بحقها �ض تحتفظ �ث
www.oceankube.com | info@ .إشعار مسبق. قد تحدث اختالفات عىل مستوى االئلوان ناتجة عن أسباب فنية خاصة بعملية الطباعة

oceankube.com © OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL 20191
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