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PROENERGY RECYCLING SOLUTIONS  

   

Strada Depozitelor nr 8 - 10 

Pitesti - Arges 

proenergy@recycling-today.ro              

RO 31126743  

Tel: 0745 101 841   

 

 

Ofertă coșuri stradale, coșuri de interior, coșuri inteligente, 

pubele, toalete ecologice și platforme supraterane pt colectarea 

selectivă a deșeurilor 

 

1. Coș stradal metalic 

 

 
 

➢ Coșurile metalice au un design elegant, sunt foarte practice fiind dotate cu sistem de fixare a 

sacilor menajeri (inel rabatabil) și dispun de sistem antifurt + sistemul de prindere în beton. 

➢ Coșurile metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, iar beneficiarul îți poate alege orice culoare 

 

Pret: 900 lei + Tva / buc 
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2. Coșuri de interior CRC 320 litri – 4 fractii de 80 litri 
 

 
 

Cosurile CRC 320 sunt destinate colectarii selective a deseului si pot fi utilizate in interiorul 

gradinitelor, scolilor sau în diverse sedii administrative. 

In functie de locatie se alege imaginea / designul care va fi imprimat cu UV pe fiecare cos in parte. 

 

Dimensiuni: 940 x 300 x 600 mm  (L x l x H)    

•    Capac detasabil cu orificii de 150 mm in diametru 

•    Etichete imprimte incluse, cu tipul de deseu colectat 

•    Cosul se goleste prin ridicarea capacului si extragerea sacilor  

•    Varianta cu 4 fractii 

 

Pret: 1100 lei + Tva / buc 
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3. Ofertă coșuri inteligente FINBIN – City Solar 

   

• Coșurile inteligente FINBIN - CitySolar, realizează compactarea automată și sunt destinate colectării 

selective a deșeurilor stradale din locurile publice. 

• Fiind acționate prin intermediul energiei solare acestea reprezintă soluția moderna din domeniul colectării 

deșeurilor, care scade atât costurile pentru colectarea deșeurilor cât și numărul de ridicări realizate de firma 

salubritate, reducându-se astfel consumul de carburant și poluarea. 

• Deschiderea capacului se face ușor prin apăsarea pedalei (cu piciorul) 

• Permit folosirea pubelelor clasice de 120 litri sau 240 litri 

• Folosind pubela de 240 litri pot gestiona un volum total de deseu presat de aproximativ 1200 – 1700 litri , 

adică de 5 – 7 ori mai mult volum de deșeu decat o pubela clasica de 240 litri 

• Sunt prevăzute cu sistem patentat de monitorizare a nivelului de deseu 

• Monitorizarea se realizează printr-o aplicație SMART care stochează informațiile într-un cloud, iar în urma 

analizei se optimizează traseul optim astfel încât să fie golite doar coșurile care au un grad de umplere mare 

• Sunt construite cu cele mai moderne materiale disponibile, fiind astfel rezistente atât la coroziune cât și la 

incendiu și intemperii 

• Panoul fotovoltaic, sistemul de stocare și folosire a energiei solare au fost testate in tarile nordice unde sunt 

conditii de lumina mai reduse 

• Este disponibila o larga paleta de culori 

• Fiecare fata a cosului poate fi folosita drept spatiu de reclamă  

• Pot fi golite manual sau cu ajutorul masinilor de gunoi moderne 

• Posibilitate de conectare la sistemul de monitorizare FinbinCare – cloud  
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Pret listă: 7200 euro + Tva / buc 

Preturile includ transportul până la Dvs în curte. 

Termen de livrare: maxim 10 zile lucratoare. 
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4. PUBELE PREMIUM 120 litri    
 

 

                    

 

CARACTERISTICI:  

 

-Volum-120l  

-Dimensiuni: 550*480*964mm 

-Greutate: 9kg 

-Capacitate incarcare: 48kg 

-Capacitate totala de incarcare: 60kg                             

-Material:HDPE 

-Culoare: negru,verde,albastru,galben,rosu,maron 

 

Pret: 119 lei + Tva / buc 

 

 

 

 

5. PUBELE PREMIUM 240 litri 
 

 

CARACTERISTICI:  

  

Fabricata din HDPE - Material virgin la prima injectare  

Volum: 240 litri. 

Dimensiuni: 730x580x1060mm                                              

Capacitatea de încărcare a pubelei: 96 kg 

Greutate proprie: 13 kg  

 

 

Culori Standard: 

gri (antracit)-negru, albastru, verde, galben si maro 

 

Culori optionale : 

portocaliu, rosu 

 

 

Pret: 180 lei + Tva / buc 
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6. Coș stradal - Clasic 50 litri cu sistem de prindere pe stâlp 
 

                                
 
➢ este coșul stradal cel mai des utilizat în Europa 

➢ este realizat din polietilenă de înaltă densitate fiind rezistent la şocuri, variații de temperatură, 

substanţelor chimice şi radiaţii UV. 

➢ este popular datorită întreţinerii lui rapide şi uşoare.  

➢ datorită suprafeţei interioare şi exterioare fără asperităţi, coşul este uşor de curăţat.  

➢ forma capacului previne extragerea deşeurilor din coş de către păsări. 

➢ construcţia robustă previne actele de vandalism. 

➢ Coşul stradal poat fi montat pe stâlpi metalici, stâlpi de iluminat, pe stâlpi de lemn sau pe zidurile 

clădirilor 

➢ deschiderea se realizează facil prin intermediul unei chei triunghiulare (livrată alături de coșul 

stradal, la 3 cosuri stradale se livreaza 1 cheie) 

➢ sunt disponibile mai multe combinații de culori ale coşului / capacului: verde / verde, crem / 

portocaliu, portocaliu / portocaliu. 

 

Preț: 180 lei + Tva / buc  
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7. Platforme supraterane galvanizate pt colectarea selectivă a deșeurilor 

 

Platformele modulare supraterane GALVANIZATE, sunt destinate colectarii selective a 

deseului in mai multe fractii. In functie de solicitarea fiecarui client aceste platforme pot fi alcatuite din 

mai multe module destinate colectarii selective deseului.  In fiecare compatiment/boxa  se va introduce 

cu usurinta un container de 1100 l  cu capac plat sau fara capac  pentru facilitarea  depozitarii cu 

usurinta a deseului  in container. 

La umplere containerul va fi scos din compartiment si va fi golit,  conform normelor in vigoare, de care 

un  operatorul economic specializat/ desemnat. 

 

Platformele supraterane sunt alcatuite din 2, 3, 4 sau mai multe module, unite si fixate prin suruburi pe 

partea interioara (fara a se vedea din exterior), iar la parte inferioara modulele vor fi dotate cu placi cu 

gauri de fixare in pardoseala. Aceste platforme modulare au peretii laterali si acoperisul din panouri 

termoizolante. Sunt fixate pe cadrul metallic galvanizat in asa fel incat sa nu fie vizibile din exterior 

marginele neregulate ale panoului. Sistemul de fixare ale acoperisului si al peretilor permite schimbarea  

rapida a panourilor deteriorate in timp sau accidental si nu  permite patrunderea apei in container. 

Modulele sunt dotate in partea frontala cu o usa si un sistem inteligent de inchidere. Se foloseste o 

singura cheie pentru toate compartimentele. Pentru respecarea normelor de protectie impotriva 

accidentarilor, acelor de zgomot si a celor de etansietate si amortizare la inchidere, usile sunt dotate cu 

chedere extrem de rezistente. Fiecare usa are in partea superioara o fanta de umplere a containerului. 

 

Fantele sunt confectionate din metal avand in partea de jos doua planuri  inclinate (unul in exterior care 

va dirija apa provenita din precipitatii spre exteriorul compartimentului si o parte inclinata catre 

interiorul compatimentului care permite patrunderea si alunecarea cu usurinta  a deseurilor in 

containerele din compatimente). 

 

Aceste fante sunt vopsite in culori diferite specifice fiecarei fractii de deseu colectat: 

•  culoare galben este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC și alte materiale  

plastice, dar și metale feroase și neferoase),  

• culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în amestec),  

•  culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă),  

•  culoare negru-maro destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și deșeurile menajere) 
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Dimensiune modul: 

Latime = 1200 mm 

Adancime = 1500 mm 

Inaltime = 2000 mm  

Postamentul betonat necesar montarii platformelor va fi pus la dispozitie de catre beneficiar. 

Garantie: 36 luni. 

Pret modul galvanizat (nu rugineste): 1050 euro + Tva / modul  

 

8. Toalete ecologice mobile  

 

 

Înălțime 233 CM 

Lățime 106 CM 

Adâncime 106 CM 

Greutate 75 KG 

Material 
Polietilena de inalta densitate 

rezistenta UV 

Tip toaleta Vidanjabila 

Elemente de montaj Saibe, piulite, pop nituri, suruburi 

Capacitate rezervor 

colector 
230 L Aprox. 
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Toaletele ecologice mobile sunt fabricate din polietilena de înaltă densitate, grad 4, tratată împotriva 

razelor ultra-violete, fiind vidanjabile (independente de sitemul de canalizare și alimentare cu apa) 

avand urmatoarele caracteristici: 

Toaletele ecologice sunt dotate cu: 

• usa cu incuietoare cu indicator liber-ocupat 

• conducta de aerisire 

• suport pentru hartie igienica 

• scaun cu capac rabatabil 

• cuier pentru haine 

• podea antiderapanta 

• acoperis semitransparent 

• optional pisoar (190 lei + Tva/ buc) 

• optional lavoar interior 

 

Pret: 3500 lei + Tva / buc  

Pret transport: aprox 200 lei + Tva / buc 

Termen de livrare: max 4-5 zile lucratoare, sunt disponibile pe stoc. 
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9. Toalete ecologice pliabile (în 3 minute) – PREMIUM – TBLUSTAR Italia 

 

  

Detalii tehnice 

Toaleta este pliabila si este gandita pt a fi montata sau demontata fara scule in maxim 3 minute 

Înălțime 220 cm  

Latime 109 cm  

Adâncime 109 cm  

Deschiderea ușii 62 cm  

Capacitatea rezervor colector : 180 litri 

Capacitatea lavoarului pentru spălarea mâinilor: 60 litri 

Greutate gol: 74 kg  

Ambalare: pachete de 4 bucăți , se pot comanda diverse culori, chiar si combinatii de 2 culori 
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Conducta de ventilatie are diametrul de 50 mm, asigurând o aerisire rapidă 

Suport hârtie - inclus cu o capacitate de 3 role de hârtie igienică 

Optionale: 

a) pisoar – 190 lei + tva / buc 

b) chiuveta pt spalatul mainilor cu rezervor și pedala pt pornirea apei – 990 lei + Tva / buc 

        

Preț: 5000 lei + Tva / buc  

Pret transport: aprox 100 lei + Tva / buc 

Termen de livrare: 5-10 zile lucratoare. 
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