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Longostand®
Systém pytlů pro efektivnější

nakládání s odpady
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Praktický
• pytle jsou v náplni po 100 metrech
• nové pytle jsou vždy připraveny na místě
• pytle jsou vždy bezpečně uzavřeny

Ekonomický
• rychlá výměna pytlů – úspora času
• variabilní velikost pytlů pro možnost flexibilního  
   intervalu výměny

Hygienický
• pytle jsou vyměňovány a zavazovány z vnějšku
   – nedochází ke kontaktu s odpadem
• úniky kolem otvoru jsou zajištěny dalším pytlem
• jednoduché čištění

Šetrný k životnímu prostředí
• pytle Longopac jsou vyrobeny ze tří vrstev polyetylenu
   – nízká spotřeba materiálu a vysoká odolnost
• nabízíme také pytle Longopac – certifikovaný  
   biologicky odbouratelný plast
• variabilní velikost pytlů zajišťuje, že sáčky jsou 100% 
   plné

Ve stojanu Longostand je umístěna 
náplň s pytli Longopac v tzn. ”kazetě“. 
Nabízíme je v různé pevnosti a barvě.

Pro chytřejší nakládání s odpady
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Široký výběr stojanů pro profesionální uživatele

Longostand maxi (podlahový model):
výška: 1.055 mm
šířka:     570 mm
váha:      5,4 kg
průměr otvoru: 420 mm

Longostand maxi standard
Spodní deska a držák pytlové náplně z
polypropylenu. Hliníkový sloupek a kolečka
z galvanizované oceli. Volitelné: Sloupek a
kolečka z nerez oceli.

Longostand maxi Food
Pro potravinový průmysl. Spodní deska
a držák pytlové náplně z polypropylenu
s modrým materiálem zjišťujícím kovy.
Sloupek a kolečka z nerez oceli.

Longostand maxi stěna
Držák pytlové náplně z polypropylenu a
nástěnná konzole z hliníku.

Longostand Maxi je umístěna náplň s pytli Longopac Maxi v tzn. ”kazetě“.
Až 100 metrů dlouhé. Nabízíme dvě provedení pevnosti a šest barev.

Longostand mini (podlahový model):
výška: 850 mm
šířka:  380 mm
váha:   3,2 kg
průměr otvoru: 290 mm

Longostand mini standard
Spodní deska a držák pytlové náplně z 
polypropylenu. Hliníkový sloupek a kolečka 
z galvanizované oceli. Volitelné: Sloupek a 
kolečka z nerez oceli.

Longostand mini Food
Pro potravinový průmysl. Spodní deska a 
držák pytlové náplně z polypropylenu s 
modrým materiálem zjišťujícím kovy.
Sloupek a kolečka z nerez oceli.

Longostand mini se šlapkou a víkem
Model má pedál a jemně se zavírající víko. 
Ideální pro použití s materiálem Longopac 
Odor- control.

Longostand mini stěna
Držák pytlové náplně z polypropylenu a 
nástěnná konzole z hliníku.

Longostand mini net
Náš nejmenší Longostand. Nástěnný model 
do umýváren.

Longostand Mini je vybaven náplní Longopac 
Mini. Až 55 metrů dlouhou. Nabízíme dvě 
provedení pevnosti a šest barev.
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Longostand Connector
Propojí dva nebo více systémů
Longostands jednoduše a bezpečně. 
Propojuje také varianty Maxi a Mini.

Rám pro Longostand maxi a mini
Upevňovací límec drží sáček ve správné pozici.

Víko pro Longostand maxi a mini

Adapter disc Longostand maxi
(utěsňovací adaptér)
Redukuje otvor pytle, vhodné například pro 
stlačení měkkého recyklovaného plastu.

Doplňky


