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DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS CONTENIDORS CORRESPONENTS AL LOT 2

CONTENIDOR RESTA 
Capacitat en litres

Rodes 200 mm com a mínim, amb fre   SÍ            NO

Tapa superior      Plana           Corba

Boca sobre tapa   SÍ            NO

Material principal

Color identificatiu de la fracció (RAL)

Color del cos del contenidor 

Pes a suportar en kg

Serigrafia inclosa   SÍ            NO

CONTENIDOR ORGÀNICA 
Capacitat en litres

Rodes 200 mm com a mínim, amb fre   SÍ            NO

Tapa superior plana   SÍ            NO

Boca sobre tapa   SÍ            NO

Material principal

Color identificatiu de la fracció (RAL)

Color del cos del contenidor 

Pes a suportar en kg

Serigrafia inclosa   SÍ            NO

CONTENIDOR 120 LITRES 
Color identificatiu de la fracció paper (RAL)

Color identificatiu de la fracció envasos (RAL)

Color identificatiu de la fracció resta (RAL)

Color identificatiu de la fracció orgànica (RAL)

Color identificatiu de la fracció vidre (RAL)

CONTENIDOR 240 LITRES 
Color identificatiu de la fracció paper (RAL)

Color identificatiu de la fracció envasos (RAL)

Color identificatiu de la fracció resta (RAL)

Color identificatiu de la fracció orgànica (RAL)

Color identificatiu de la fracció vidre (RAL)

(lloc, data i signatura del licitador)
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