Řešení je snadné!
Kontejnerová stání – městský mobiliář
Praktické řešení, které nehyzdí naše životní prostředí.

ASA DOCK

Kontejnerová stání – městský mobiliář
To pravé řešení pro vaši lokalitu
Společnost ASA DOCK přichází s elegantním a snadno udržitelným řešením problematického tématu spojeným
se zřizováním kontejnerových stanovišť ve veřejném prostoru.
Instalace kontejnerového stání ASA DOCK je velice snadná, neboť se jedná o stavebnicové systém a může se
tedy snadno přizpůsobit terénu i okolí, nepodléhá ani stavebnímu povolení. Tento typ stavby nevyžaduje
údržbu, a poskytuje možnost jak jednoduchého přemístění, tak i zmenšení či zvětšení kapacity v průběhu užívání
kontejnerového stání.
Prioritou je vkusné zajištění kultury sběru tříděného i komunálního odpadu, čistota prostor, snadná obslužnost,
ochrana obsahu kontejnerů před deštěm, zároveň i ochrana před UV zářením, bio spadem a ostatními vlivy
způsobujícími znehodnocení odpadu i vlastních kontejnerů.

Výhody ASA DOCK instalace
Rychlá a snadná montáž i demontáž
Umístění pouze na ohlášku ve smyslu ustanovení §79 odst.
2 písm. r) Stavebního zákona
Možnost řízení na dočasných stanovištích
Možnost volby konstrukce dle sněhových pásem
Možnost volby designu (druh nerostu, barevné provedení,
industriální nebo přírodní materiály, atd.)
Rychlá a jednoduchá oprava při případném poškození
Variabilita půdorysu bez ohledu na sklon terénu
Doplňkové příslušenství (logo obce, solární osvětlení,
kamery, osvětové cedule, závěsné i pojízdné koše pro odpad
nad rámec objemu kontejnerů)
Výstavba popřípadě rekonstrukce plochy kontejnerových
stání (zámková dlažba, atd.)
Možnost doplnění o mobiliář stejného designu
(lavičky, květináče, atd.)
Mytí a ošetření kontejnerů i plochy před montáží
Plný servis po celou dobu užívání

Ukázka funkčnosti detailů konstrukce ASA DOCK

Bezplatné služby
Jarní revize s tlakovým mytím kontejnerů a plochy
3D vizualizace návrhů kontejnerového stanoviště
Designové poradenství a konzultace
Součinnost při zajištění dotací

Realizace
Po návštěvě našeho obchodního zástupce následuje
výběr lokality a počtu kontejnerových stání. Dále
zpracujeme nezávaznou vizualizaci konkrétního
kontejnerového stání včetně osazení do terénu,
vypracování projektu a cenové nabídky.
Předání dokumentace dodavatelem do jednoho týdne
od výběru lokality.

Způsob platby a ﬁnancování
Úhrada faktury po předání díla se splatností 21 dní
Úhrada díla splátkami dodavateli bez navýšení
Faktura s prodlouženou dobou splatnosti
Nájemní vztah po dobu potřebnou k vyřízení dotace, atd.
se započtením splátek do kupní ceny díla

ASA DOCK
Vkusné zajištění kultury sběru tříděného i komunálního odpadu
Praktické řešení, které nehyzdí naše životní prostředí.

Projekt, výroba, realizace, logistika a servis na jedné adrese.

Kontejnerové stání se zabudovanou
autobusovou zastávkou, verze žula

Negativa obvyklých
kontejnerových stání

ASA DOCK s.r.o.
provozovna Liberec
ul. České mládeže
140 00 Liberec

Stání celkem pro 6 kontejnerů
verze pískovec

Kapacitu stání lze upravit
dle potřeby obce

Součást ASA DOCK servisu je i technická údržba
a mytí kontejnerů

Telefon: 777 666 203
Telefon servis: 773 569 509
Email: asadock@asadock.cz
WWW: http://www.asadock.cz

