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katalog produktowy
www.dktechnology.pl

D&K Technology to
wiodący producent
wyposażenia
powierzchni
handlowych w Polsce.

branż pozwala nam jeszcze lepiej
rozumieć oczekiwania obecnego
rynku i wysuwać propozycje nowych,
niekonwencjonalnych rozwiązań dla
biznesu.

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy
nieustannie wsłuchują się w
potrzeby rynku, a następnie dążą
do tego, aby odpowiadać na nie
swoimi autorskimi, kreatywnymi
rozwiązaniami technologicznymi. Biuro
Konstrukcyjne D&K Technology potrafi
przekształcić potrzeby człowieka w
projekt spełniający jego oczekiwania.
Zaufanie jakie wypracowaliśmy wśród
przedsiębiorstw zamawiających nasze
wyroby zaowocowało wzrastającą
ilością zamówień i realizacją kolejnych
kontraktów. Zdobyte doświadczenie w
pracy z Klientami z różnych

+48 62 721 33 90

Innowacyjność, oryginalność i
funkcjonalność proponowanych przez
nas rozwiązań zaskakuje co raz większe
grono odbiorców. Pozwala to osiągać
obopólne korzyści, zarówno materialne
jak i niematerialne. Profesjonalne i
nowoczesne wyposażenie sklepu to nie
tylko podniesienie konkurencyjności i
wydajności firmy, ale także budowanie
jej pozytywnego wizerunku. Wiemy
jak niezwykle ważne są to cechy dla
podmiotów na co dzień użytkujących
nasze wyroby i obsługujących swoich
klientów.

sekretariat@dktechnology.pl

Adres: Wróżewy 37, 63-700 Krotoszyn

www.dktechnology.pl
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Urządzenia
samoobsługowe

Urządzenia samoobsługowe

Zniczomat

Fakturomat

MainBox

Przepisomat

SmartPos

zastosowanie kamery
do podglądu paragonu
oraz bezpieczeństwa
transakcji

Opis urządzenia

wysokość: 1833 mm
szerokość: 1258 mm

Prosty i przyjazny interfejs prowadzi użytkownika przez całą
transakcję.

możliwość personalizacji / doboru koloru z palety RAL

Urządzenia samoobsługowe

Samoobsługowe stanowisko kasowe SmartPos służy
do samodzielnego kasowania zakupów oraz wystawiania
faktury VAT. Umożliwia klientowi zapłacenie za towar
bez udziału kasjera.

Klient ma możliwość wyboru
bezgotówkowego systemu
płatności PayU (BLIK, karta).

Po finalizacji płatności zostaje
wydrukowany paragon oraz
potwierdzenie z terminala. Po tym klient
ma możliwość wydruku faktury VAT.
Kasa samoobsługowa przynosi
korzyści nie tylko klientowi, pozwala
zautomatyzować proces zakupowy,
jednocześnie redukując wydatki
przedsiębiorstwa poprzez optymalizację
liczby zatrudnionych pracowników.
Dzięki samoobsługowym stanowiskom
kasowym podniesiesz wydajność swojej
firmy!
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32” Wyświetlacz dotykowy
wysokiej jakości / Wyświetla
reklamy dla sklepów

Przepisomat to innowacyjne
narzędzie marketingowe
odpowiadające na potrzeby
producentów artykułów spożywczych,
właścicieli sklepów oraz ostatecznych
konsumentów.

Drukuje / wysyła na maila
przepis całkowicie za
darmo

Urządzenia samoobsługowe

Przepisomat
Opis urządzenia

wysokość: 1842 mm
szerokość: 700 mm

Po wprowadzeniu nazwy produktu
spożywczego lub po zeskanowaniu
jego kodu kreskowego Klient zna
jego cenę, wartość energetyczną
oraz informacje o alergenach.

System od razu podpowiada przepisy kulinarne,
które można przygotować z jego uwzględnieniem,
m. in. przepisy polecane w danym tygodniu.
Następnie Przepisomat pozwala wydrukować
przepis i stworzyć listę zakupów na podstawie
planowanej liczby osób oraz wysłać przepis na
adres e-mail.
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Main Box to nowatorskie
rozwiązanie łączące ze sobą
sklep internetowy
z tradycyjnymi zakupami,
które całkowicie
eliminuje problem
oczekiwania w kolejce.

Własna dedykowana aplikacja

MainBox
Chłodzone skrytki

Opis urządzenia
wysokość: 2500 mm
szerokość: 2900 mm

Urządzenia samoobsługowe

Urządzenie działa całą dobę / 7 dni
w tygodniu

Urządzenie MainBox wyposażone
jest w system chłodzenia,
podtrzymujący odpowiednią
temperaturę dla produktów
spożywczych.

Urządzenie jest konstrukcją modułową, co pozwala
na optymalne wykorzystanie zakładanej pod
projekt przestrzeni. Liczba i wielkość skrytek, jak i
całego urządzenia jest dostosowana do potrzeb
klienta. Nasz produkt może być zamontowany
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz sklepu,
jest wyposażony w bezpieczny, monitorowany
system zamykania a dzięki zastosowaniu instalacji
niskonapięciowej jest przyjazny dla środowiska i
bezpieczny w obsłudze.
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Fakturomat to samoobsługowe urządzenie, wystawiające fakturę VAT bez udziału personelu sklepu.
Urządzenie odciąża personel sklepu oraz przyspiesza obsługę administracyjną klienta danej jednostki.

możliwość integracji z dowolnym
systemem sprzedażowym poprzez
API

Fakturomat
Urządzenia samoobsługowe

możliwość obrandowania
urządzenia logiem klienta

wysokość: 1420 mm
szerokość: 740 mm

Dlaczego
warto wybrać
Fakturomat?
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Fakturomat stał się podstawowym elementem
wyposażenia sklepów wielkopowierzchniowych.
Pozwala wyeliminować błąd ludzki poprzez
automatyzację procesu, a tym samym podnieść
jakość doświadczenia Klienta podczas wizyty w
naszym sklepie.

Zniczomat jest automatem sprzedażowym naszego autorskiego projektu.
To samoobsługowe urządzenie vendingowe umożliwiające zakup znicza
lub wkładu w szybki i prosty sposób.
Możliwość sprzedaży
w każdym wariancie
monet. Również w innych
walutach np. euro

Urządzenie jest całkowicie
mechaniczne

wysokość: 1970 mm
szerokość: 680 mm

Zniczomat
Opis urządzenia

pojemność urządzenia

Moneta o właściwym nominale jest umieszczana
we wrzutniku. Następnie odpowiedni ruch
ręką wyzwala pracę mechanizmu. Polega ona
na obrocie półki z wybranym produktem do
odpowiedniej pozycji. W oknie pojawia się komora
z wkładem / zniczem. Po zabraniu produktu
pozostaje ona pusta. Ponowne wrzucenie monety
powtarza czynność obrotu tacy z towarem.
Jeżeli w automacie skończą się produkty zostaje
uruchomiona blokada powodująca brak
możliwości wrzucenia monety.

84
22
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Urządzenia samoobsługowe

Zasada działania Zniczomatu

małe
wkłady

duże
wkłady

zniczy
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Wyposażenie
powierzchni handlowych
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konfigurator boksów kasowych

Wyposażenie powierzchni handlowych

Konfigurator boksów
kasowych umożliwia
samodzielne dobieranie
specyfikacji boksu kasowego.

Zaznaczając pozycje na liście
wyposażenia, konfigurator
automatycznie doda ją do
modelu wyświetlanego na
ekranie.

Pobierz PDF za pomocą
przycisku znajdującego się z
lewym górnym rogu ekranu
lub z listy zapisanych boksów
dostępnej po zalogowaniu.
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Elementy dodatkowe
wyposażenia
boksu kasowego

Podświetlana
numeracja
stanowiska

Wyposażenie powierzchni handlowych

Uchwyt
wielofunkcyjny

Impuls
Separator
na towar zakupiony

Dodatkowe wyposażenie boksów
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Uchwyt pochylny
VESA

Uchwyt PIN-PAD

Separator na
zakupiony towar

Półki

Bramka przykasowa

Maszt na okablowanie.
Podeświetlana numeracja
stanowiska

Podwójny blat
kasjera

Podajniki i szafki na
papierosy / Szafka
na papierosy z
podajnikami

Osłona skanera typu
„Domek”

Kasetka na
pieniądze FLIP-TOP

Drzwiczki kasjera

Uchwyt
wielofunkcyjny

Boksy Premium
Boksy kasowe w wersji premium powstały w wyniku ulepszenia boksu modułowego. Charakteryzują się
nowoczesnym designem (m.in. płaskim, przedłużonym łącznikiem, ściętą nogą, wykończeniem z blachy
kwasoodpornej półki pod koszyki oraz rynienki na przekładki ,,następy klient”.)
Optymalnie dobrana długość taśmy (od 650 do 2400 mm) pomaga skutecznie separować zakupy
poszczególnych klientów. Natomiast w przypadku niewielkiej powierzchni przeznaczonej na stanowisko,
produkujemy je także w wersji bez taśmy.
Kasowane towary zbierają się w komorze odkładczej do dalszego pakowania. Boksy kasowe występują
z szeroką lub wąska komorą odkładczą o różnej długości. Opcja z wąską komorą może być skutecznie
wykorzystana do zestawienia boksów w TANDEM lub TWIN w celu organizacji dwuosobowych stanowisk
pracy.

Wyposażenie powierzchni handlowych

Długości użytkowe taśm [mm]

Komory odkładcze [mm]

450 – bez taśmy

650

900

1100

1200

1350

1500

1600

1800

2000

2400

350

MBK2-1700bt

400

MBK2-1750bt

MBK2-1950

MBK2-2200

MBK2-2400

MBK2-2500

MBK2-2652

MBK2-2800

MBK2-2902

MBK2-3100

MBK2-3301

MBK2-3700

500

MBK2-1850bt

MBK2-2050

MBK2-2300

MBK2-2502

MBK2-2600

MBK2-2751

MBK2-2900

MBK2-3001

MBK2-3200

MBK2-3401

MBK2-3800

550

MBK2-1900bt

MBK2-2100

MBK2-2350

MBK2-2550

MBK2-2650

MBK2-2802

MBK2-2950

MBK2-3051

MBK2-3250

MBK2-3450

MBK2-3850

600

MBK2-1951bt

MBK2-2150

MBK2-2401

MBK2-2601

MBK2-2700

MBK2-2850

MBK2-3000

MBK2-3102

MBK2-3300

MBK2-3500

MBK2-3900

650

MBK2-2000bt

MBK2-2201

MBK2-2450

MBK2-2651

MBK2-2750

MBK2-2901

MBK2-3050

MBK2-3150

MBK2-3350

MBK2-3550

MBK2-3950

MBK2-2501

MBK2-2701

MBK2-2801

MBK2-2951

MBK2-3101

MBK2-3201

MBK2-3400

MBK2-3600

MBK2-4000

MBK2-2903

MBK2-3002

MBK2-3151

MBK2-3302

MBK2-3402

MBK2-3601

MBK2-3801

MBK2-4200

700
900
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Boksy Modułowe
Charakterystyczne ścięte nogi nadają nowoczesnego designu.
Produkowane są z taśmą ruchomą o długości od 650 mm do 2400 mm. Optymalnie dobrana długość
taśmy pomaga skutecznie separować zakupy poszczególnych klientów. Natomiast w przypadku niewielkiej
powierzchni przeznaczonej na stanowisko, produkujemy je także w wersji bez taśmy.

Wyposażenie powierzchni handlowych

Na kolejnym etapie kasowane towary zbierają się w komorze odkładczej do dalszego pakowania. Boksy
kasowe występują z szeroką lub wąska komorą odkładczą o różnej długości. Opcja z wąską komorą może
być skutecznie wykorzystana do zestawienia boksów w TANDEM lub TWIN w celu organizacji dwuosobowych
stanowisk pracy.
D&K Technology to doświadczony producent boksów kasowych cieszący się zaufaniem wielu firm zarówno
w całej Polsce, jak na rynkach zagranicznych zapewniający wyroby wysokiej jakości dla różnych rodzajów
biznesu.

Długości użytkowe taśm [mm]

Komory odkładcze [mm]

450 – bez taśmy

900

1100

1200

1350

1500

1600

1800

2000

2400

350

BKMP-1700bt

400

BKMP-1750bt

BKMP-1950

BKMP-2200

BKMP-2400

BKMP-2500

BKMP-2652

BKMP-2800

BKMP-2902

BKMP-3100

BKMP-3301

BKMP-3700

500

BKMP-1850bt

BKMP-2050

BKMP-2300

BKMP-2502

BKMP-2600

BKMP-2751

BKMP-2900

BKMP-3001

BKMP-3200

BKMP-3401

BKMP-3800

550

BKMP-1900bt

BKMP-2100

BKMP-2350

BKMP-2550

BKMP-2650

BKMP-2802

BKMP-2950

BKMP-3051

BKMP-3250

BKMP-3450

BKMP-3850

600

BKMP-1951bt

BKMP-2150

BKMP-2401

BKMP-2601

BKMP-2700

BKMP-2850

BKMP-3000

BKMP-3102

BKMP-3300

BKMP-3500

BKMP-3900

650

BKMP-2000bt

BKMP-2201

BKMP-2450

BKMP-2651

BKMP-2750

BKMP-2901

BKMP-3050

BKMP-3150

BKMP-3350

BKMP-3550

BKMP-3950

BKMP-2501

BKMP-2701

BKMP-2801

BKMP-2951

BKMP-3101

BKMP-3201

BKMP-3400

BKMP-3600

BKMP-4000

BKMP-2903

BKMP-3002

BKMP-3151

BKMP-3302

BKMP-3402

BKMP-3601

BKMP-3801

BKMP-4200

700
900
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Boksy Standard
Boksy kasowe w wersji standard można dowolnie konfigurować. Produkowane są z taśmą ruchomą o
długości od 650 mm do 2400 mm. Optymalnie dobrana długość taśmy pomaga skutecznie separować
zakupy poszczególnych klientów. Natomiast w przypadku niewielkiej powierzchni przeznaczonej na
stanowisko, produkujemy je także w wersji bez taśmy.
Na kolejnym etapie kasowane towary zbierają się w komorze odkładczej do dalszego pakowania. Boksy
kasowe występują z szeroką lub wąska komorą odkładczą o różnej długości. Opcja z wąską komorą może
być skutecznie wykorzystana do zestawienia boksów w TANDEM lub TWIN w celu organizacji dwuosobowych
stanowisk pracy.
D&K Technology to doświadczony producent boksów kasowych cieszący się zaufaniem wielu firm zarówno
w całej Polsce, jak na rynkach zagranicznych zapewniający wyroby wysokiej jakości dla różnych rodzajów
biznesu.

Wyposażenie powierzchni handlowych

Długości użytkowe taśm [mm]

Komory odkładcze [mm]

450 – bez taśmy

650

900

1100

1200

1350

1500

1600

1800

2000

2400

350

MBK-1700bt

400

MBK-1750bt

MBK-1950

MBK-2200

MBK-2400

MBK-2500

MBK-2652

MBK-2800

MBK-2902

MBK-3100

MBK-3301

MBK-3700

500

MBK-1850bt

MBK-2050

MBK-2300

MBK-2502

MBK-2600

MBK-2751

MBK-2900

MBK-3001

MBK-3200

MBK-3401

MBK-3800

550

MBK-1900bt

MBK-2100

MBK-2350

MBK-2550

MBK-2650

MBK-2802

MBK-2950

MBK-3051

MBK-3250

MBK-3450

MBK-3850

600

MBK-1951bt

MBK-2150

MBK-2401

MBK-2601

MBK-2700

MBK-2850

MBK-3000

MBK-3102

MBK-3300

MBK-3500

MBK-3900

650

MBK-2000bt

MBK-2201

MBK-2450

MBK-2651

MBK-2750

MBK-2901

MBK-3050

MBK-3150

MBK-3350

MBK-3550

MBK-3950

MBK-2501

MBK-2701

MBK-2801

MBK-2951

MBK-3101

MBK-3201

MBK-3400

MBK-3600

MBK-4000

MBK-2903

MBK-3002

MBK-3151

MBK-3302

MBK-3402

MBK-3601

MBK-3801

MBK-4200

700
900
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Boksy Kasowe MINI / Mobilne

Wyposażenie powierzchni handlowych

Stanowisko kasowe MINI stosuje się, gdy charakter i gabaryt towarów nie wymaga dużo miejsca i czasu do
przygotowania towarów przed skanowaniem. Dlatego taki boks kasowy posiada mały stolik podawczy dla
towarów lub niski stolik na jeden koszyk co pozwala kasjerowi skanować towary zabierając je bezpośrednio
z koszyka. Taka konstrukcja umożliwia zaoszczędzenie powierzchni handlowej oraz idealnie dopasowuje
stoisko kasowe do często niewielkich powierzchni sklepu.

16

Góra boksu kasowego wykorzystywana jest do organizacji obsługi kasowej przy już
istniejących zabudowach, czyli ladach sklepowych.
Najbardziej przydatna na stoiskach alkoholowych. Razem z istniejącą podstawą tworzy
tzw. boksoladę.
Występuje w wersji z taśmą ruchomą, lub bez. Posiada główne cechy tradycyjnego
boksu kasowego.

Wyposażenie powierzchni handlowych

Góra boksu kasowego

Elementy boksu do zabudowy
Przygotowane pod zabudowę: taśma, komora skanera oraz komora odkładcza,
montowana są w blatach np. drewnianych czy kamiennych w zależności od designu
sklepu najczęściej wykorzystywane na stoiskach alkoholowych.

17

Meble metalowe

D

Z

I

A

Ł

Meble
metalowe
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Modułowe Pojemniki na Odpady

Specyfikacja
– wykonane z blachy 0,6mm
– prowadnice umożliwiające wysunięcie worków
ze środka kosza
•
•
•
•

wysokość: 900 mm
szerokość: 350 mm

łożyska kulkowe,
gumowy hamulec,
pełen wysuw,
maksymalne obciążenie 30 kg,

– zamek cylindryczny 1-punktowy
– stopka regulacyjna obrotowa
w zakresie 50mm – 4 szt.
– malowane proszkowo, kolor wg palety RAL
– mechanizm blokady worka
– możliwość łączenia z kolejnymi
modułowymi pojemnikami
– personalizowane napisy na pojemnikach
Meble metalowe

Stoły warsztatowe
wysokość: 2060 mm
szerokość: 1300 mm

Opis produktu
Nasze stoły warsztatowe mają stabilną i wytrzymałą
konstrukcje. Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia
gwarantują wygodę i bezpieczeństwo pracy.
Dla zwiększenia funkcjonalności biurko warsztatowe
można rozbudować o różnego typu wyposażenie
dodatkowe jak: półki, nadbudowy, szuflady, kontenery
czy haczyki na narzędzia i wiele innych praktycznych
rozwiązań.
Stół warsztatowy pomaga zapewnić wygodne miejsce
pracy i doskonałą organizację przechowywania narzędzi.
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Szafy warsztatowe

Meble metalowe

wysokość: 1950 mm
szerokość: 1000 mm

Opis produktu
Nasze szafy warsztatowe dostępne są w wielu
różnorodnych wariantach.
W szafach możemy zastosować dodatkowe szuflady
wysuwane, skrytki, wanny ociekowe, półki perforowane
czy profesjonalne ścianki do przechowywania
specjalistycznych narzędzi.
Dzięki temu bez trudu mogą Państwo zachować ład
i porządek w narzędziach, co z pewnością usprawni i
przyspieszy każdą pracę.
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Szafy ubraniowe / BHP

Opis produktu
Szafy ubraniowe są przeznaczone do przechowywania
odzieży osobistej, roboczej lub ochronnej oraz innych
rzeczy osobistych. Mogą być wykonywane jako jedno-,
dwu-, trzy- lub czterodrzwiowe. Każda osobno zamykana
część może być podzielona wewnętrznie przegrodą
na dwa segmenty, umożliwiające oddzielenie odzieży
ochronnej od ubrań codziennych. Konstrukcja szafek bhp
pozwala na łączenie szaf w ciągi.
Meble metalowe

Szafki są niezbędnym elementem wyposażenia każdej
firmy zatrudniającej większe zespoły pracowników.

wysokość: 1800 mm
szerokość: 600 mm
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Szafy biurowe

Opis produktu

Meble metalowe

Szafy biurowe służą do przechowywania dokumentów,
jak również rzeczy osobistych. Dobrze sprawdzają się
zarówno w pomieszczeniach socjalnych w zakładach
pracy jak i w przestrzeni publicznej. Pozwalają
optymalnie zorganizować wolne miejsca poprzez dobór
odpowiedniej liczby kolumn i rzędów oraz wymiarów
samych skrytek. Dzięki szafom biurowym Twoi Klienci lub
pracownicy zyskują pewność i poczucie bezpieczeństwa.
Ich wartościowe przedmioty znajdują się w wykonanych
z wysokiej jakości materiałów, niezawodnych skrytkach.
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Szafy IT
Opis produktu

wysokość: 1770 mm
szerokość: 1100 mm

Metalowe szafki na sprzęt komputerowy charakteryzują
się wysoką odpornością mechaniczną i termiczną.
Z tego względu zalecane są wszędzie tam, gdzie
komputer narażony jest na bezpośrednie uszkodzenia
(magazyny, hale produkcyjne, warsztaty, sklepy,
stanowiska controllingu, itp.). Konstrukcja szaf
skutecznie chroni przed zabrudzeniami i maksymalnie
zabezpiecza znajdujące się wewnątrz urządzenia
zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak też
przed warunkami zewnętrznymi np. kurz, zbyt wysokie
temperatury, podwyższona wilgotność, zakłócenia
elektromagnetyczne.

Meble metalowe

Szafy komputerowe
Szafy komputerowe cechuje także duża odporność na działanie różnorodnych substancji chemicznych.
Zabezpieczenie w postaci zamka może dodatkowo uchronić sprzęt IT przed ingerencją osób trzecich, a nawet
kradzieżą. Niewątpliwym plusem zastosowania tego typu rozwiązania jest również konfiguracja wewnątrz
szaf. Dodatkowe akcesoria takie jak przestawne lub wysuwane półki, szuflady o różnej głębokości czy drzwi z
wypełnieniem z pleksi wpływają na optymalną funkcjonalność i ergonomię. Na życzenie Klienta szafki mogą
być również wyposażone w osprzęt elektryczny lub wentylator chłodzący wnętrze.

Szafy Rack, Szafy IT, Szafy
Serwerowe
Szafy RACK znane również jako szafy IT
lub szafy serwerowe służą do połączenia
w jedno urządzenie różnych oddzielnych
komponentów infrastruktury IT. Mają
zastosowanie w serwerowniach
komputerowych gdzie umożliwiają
zorganizowanie przestrzenne urządzeń
informatycznych w nich pracujących.
Dodatkowo wykorzystuje się je m.in. w
teletechnice i energetyce. Ich budowa i
właściwości tak samo jak w przypadku szaf
komputerowych umożliwia wykorzystanie w
pomieszczeniach przemysłowych.

wysokość: 870 mm
szerokość: 600 mm
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Elementy do Szaf

Meble metalowe

Ławka pod szafkę BHP

Stelaż pod szafkę

Nadbudowa do szafy BHP 600
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Kontenery metalowe
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Kontenery
metalowe
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Kontener typu KP7

KP7
zamknięty

Kontenery metalowe

długość: 3534 mm
wysokość: 1500 mm

KP7
otwarty

długość: 3535 mm
wysokość: 1180 mm

Opis produktu
Kontener KP7 w wersji otwartej lub zamkniętej są przeznaczone do gromadzenia i wywozu
odpadów komunalnych. Idealnie sprawdza się na osiedlach i przy obiektach użyteczności
publicznej. Kontener jest przystosowany do współpracy z pojazdami posiadającymi wysięgnik
hakowy, umożliwiający jego bezobsługowy załadunek i rozładunek, który jest także łatwiejszy dzięki
rolkom umieszczonym w tylnej części kontenera.
Konstrukcja kontenera jest spawana z blachy stalowej i wzmocniona ceownikami zimnogiętymi
oraz profilami zamkniętymi. Przed malowaniem kontenery są poddawane śrutowaniu, następnie
pokryte farbami podkładowymi o właściwościach antykorozyjnych, co gwarantuje długoletnie
użytkowanie. Farba nawierzchniowa może być wybrana przez zamawiającego w dowolnym kolorze
z palety RAL. Istnieje możliwość umieszczenia napisów.
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Kontener typu KP12 i KP10
KP10
długość: 3550 mm
wysokość: 1800 mm

KP12

długość: 3800 mm
wysokość: 1800 mm

Kontenery metalowe

Opis produktu
Kontenery typu KP są przeznaczone do składowania wielkogabarytowych odpadów komunalnych
i przemysłowych. Produkowane są zgodnie z wymogami producentów urządzeń hakowych i
bramowych. Kontenery na śmieci, kontenery na gruz, kontenery na odpady występują w wersji
odkrytej i zamkniętej.
Konstrukcja kontenera jest spawana z blachy stalowej i wzmocniona ceownikami zimnogiętymi
oraz profilami zamkniętymi. Przed malowaniem kontenery są poddawane śrutowaniu, następnie
pokryte farbami podkładowymi o właściwościach antykorozyjnych, co gwarantuje długoletnie
użytkowanie. Farba nawierzchniowa może być wybrana przez zamawiającego w dowolnym kolorze
z palety RAL. Istnieje możliwość umieszczenia napisów.
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Kontener siatkowy 16 m3

Kontenery metalowe

długość: 4085 mm
wysokość: 1980 mm

Opis produktu
Kontenery siatkowe przeznaczone są na odpady zielone. Konstrukcja wykonana jest z blachy
stalowej oraz siatki o odpowiedniej grubości. Poszycie kontenerów pokryte farbą podkładową oraz
nawierzchniową w dowolnym kolorze z palety RAL stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed
korozją, oraz daje gwarancję wieloletniego użytkowania.
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Kontener typu Mulda 7 m3

długość: 3590 mm
wysokość: 1500 mm

Kontenery metalowe

Opis produktu
Kontenery typu MULDA to kontenery przeznaczone do składowania i przewozu różnych ładunków w
tym - odpadów budowlanych, poremontowych i złomu. Charakteryzują się dużą wytrzymałością,
co sprawia, że są zdolne do transportowania znacznych ciężarów. Mogą być załadowane tylko za
pomocą systemu bramowego.
Muldy mogą być wykonane w wersji symetrycznej lub asymetrycznej, odkrytej lub zakrytej.
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Kontenery metalowe

Wyposażenie powierzchni handlowych

Meble metalowe

M
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kolorystyczne
Nasza firma umożliwia klientom skorzystanie z wielu wariantów kolorystycznych z palety RAL.
Każdy z naszych produktów może być konfigurowany na życzenie klienta.
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Boksy kasowe

Urządzenia samoobsługowe

Stoły warsztatowe

Szafki metalowe

Kontenery

Stoiska warzywne
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D&K Technology
Siedziba firmy

Godziny otwarcia

D&K Technology Sp. z o.o.
Wróżewy 37, 63-700 Krotoszyn

poniedziałek - piątek
7:00 - 16:00

E-mail

Dane spółki

sekretariat@dktechnology.pl

NIP
621-180-98-65
REGON 301800259
KRS
0000390922

Telefon
+48 62 721 33 90
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