
Sisteme subterane pentru colectarea deșeurilor





Orașe mai ecologice prin experiența, 

tehnologia și inovațiile sistemelor 

noastre subterane pentru colectarea 

deșeurilor

User





Sisteme subterane pentru colectarea deșeurilor User
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 Proiectul

Adoptarea unui sistem eficace și 

eficient de gestionare a deșeurilor, 

alegerea între diferite soluții posibile, 

tehnologii și sisteme adecvate nu 

reprezintă doar chestiuni tehnice, ci 

și o activitate care implică aspecte 

culturale, sociale, economice și de 

mediu.

Recondis nu propune numai 

produse, ci și asistență și consiliere. 

Astfel, însoțim clienții noștri și 

analizăm nevoile specifice și 

soluțiile disponibile pentru a 

identifica un sistem mai bun de 

gestionare a deșeurilor. Monitorizăm 

implementarea și dezvoltarea 

proiectului. 

„Îmbunătățirea proiectului dvs.”

- locația

- condițiile climatice 

- analiza demografică

- evaluarea cantității și a calității deșeurilor produse

- analiza serviciului de colectare existent 

- evoluția structurii sociale în contextul analizat

- identificarea celui mai bun tip de sistem subteran

- determinarea unei cantități adecvate de sisteme

- alegerea amplasării corecte

- organizarea serviciului de colectare

Încă din etapa studiului de fezabilitate, punem la dispoziția clientului o echipă înalt specializată în diferite domenii de 

activitate. Activitatea noastră începe cu un studiu aprofundat al contextului menționat, luând în considerare aspectele 

logistice, climatice, demografice și culturale pentru determinarea analizei compoziției deșeurilor, cuantificarea producției 

anuale, evaluarea tehnicilor și a tehnologiilor disponibile, în scopul propunerii unui sistem integrat de management al 

deșeurilor.

Studiu de fezabilitate



2122

49

280

280

280

280

280

560 420

420

420

420

420
420

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560
560

700

700

700

700

420

420

420

420

420
420

420

420

560

Orașe ecologice„Lucrăm împreună în proiectul dvs.: know-how-ul și experiența noastră, la dispoziția dumneavoastră.”

Experiența de proiectare dobândită de-a lungul timpului ne 
permite să găsim cea mai bună soluție pentru colectarea 
deșeurilor în orice context social. 
Îmbunătățim calitatea ciclului de gestionare a deșeurilor în zonele 
existente prin modernizare, sau îl proiectăm în zone rezidențiale/
comerciale noi, în sate, stațiuni și în noile orașe ecologice pentru 
a le crește valoarea economică, socială și ecologică.
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Inovație unitară

Sistemele noastre subterane User

au fost create și dezvoltate pentru a

răspunde nevoilor în schimbare ale

pieței. Elementul comun în

dezvoltarea produselor noastre este

legătura indisolubilă dintre fiabilitate,

siguranță și tehnologie. Concepte

care se regăsesc în toate sistemele

noastre datorită dialogului constant

om-mașină, de asemenea accesibile

prin sisteme de control de la distanță

și printr-o gamă largă de semnale și

aplicații. 

Eficiența și eficacitatea sistemelor

noastre User sunt întotdeauna

obținute prin tehnologii simple,

demonstrând o mare atenție din

partea inginerilor noștri în faza de

proiectare asupra nevoilor

utilizatorilor și operatorilor care le vor

folosi.

„Evoluție tehnologică continuă și constantă”

Zilnic, pasiunea noastră pentru cercetare este un pas spre viitor. Tehnologia sistemelor noastre se află într-o continuă și

constantă evoluție grație departamentului de cercetare și dezvoltare intern, care profită de toate oportunitățile de

îmbunătățire și perfecționare, anticipând nevoile exprimate de piață. Cercetare și dezvoltare înseamnă și personalizare,

cu soluții concepute pentru a satisface cerințele specifice referitoare la structură, tehnologie și instalații. Soluțiile și

produsele tehnologice brevetate stau ca mărturie a angajamentului și calității ideilor noastre.

Cercetare și dezvoltare

- standarde de înaltă calitate și siguranță

- impact vizual redus

- compatibilitate cu sistemele de colectare existente

- proiectate pentru colectare separată și mixtă

- sisteme modulare

- sisteme de dezinfectare

- îmbunătățirea igienizării și a curățării

- sisteme de stingere inițială a incendiilor

- sistem de apel în funcție de nivelul de umplere

- control și management de la distanță

- aplicații și design personalizabile

- instalare simplă și rapidă 



„Pur și simplu, tehnologic”

“Continuous and constant technological evolution “ Utilizarea surselor de energie
alternative și regenerabile pentru
alimentarea și controlul sistemelor
noastre reprezintă aplicația care
a făcut posibilă instalarea
sistemelor de colectare subterană
a deșeurilor pe scară largă în
teritoriu, fără conectare la rețeaua
electrică urbană.
 
Angajamentul nostru substanțial
față de protecția mediului
este exprimat, evident, prin
îmbunătățirile și inovațiile în
economisirea energiei.

Gestionarea deșeurilor nu poate
și nu trebuie să fie supusă
întreruperilor, prin urmare,
sistemele utilizate trebuie să fie
fiabile, rezistente și proiectate
în conformitate cu standarde
de înaltă calitate, cu aplicarea
unor cerințe stricte de testare.
Materialele utilizate la structuri 
și finisările pot fi personalizate
pentru a satisface cerințele
clientului.

User
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Modelul K oferit de noi este proiectat 

și fabricat pentru a include

prescontainere cu cârlig de ridicare și

role, cu capacități de 3, 10 și 20 m³.

Aceste sisteme foarte performante nu

sunt doar eficiente, ci și avantajoase din

punct de vedere economic. Utilizarea

unei prese pentru reducerea volumului

de deșeuri cu până la de 5 ori mai mult,

comparativ cu originea și aplicarea

logicii bazate pe controlul nivelului de

umplere a prescontainerului, face ca

aceste produse să fie în mod special

potrivite pentru optimizarea serviciilor

de colectare a deșeurilor. 

Toate sistemele model K se adaptează

la cele mai utilizate vehicule pentru

manipularea prescontainerelor cu cârlig

de ridicare cu role, fără costuri

suplimentare.

„Restituirea spațiului către comunitate”

Potrivit pentru zone dens populate și/sau zone cu concentrație ridicată de producție de deșeuri.

Un singur sistem înlocuiește numeroasele containere standard, restituind comunității spațiul ocupat de acestea și

permițându-i utilizarea în alte scopuri și cu alte destinații. 

- adecvat pentru zone cu volum ridicat de generare

a deșeurilor 

- capacități de 3, 10, 20 m³

- raport de compactare 1:5

- tehnologie Apt pentru minimizarea zonelor 

periferice ale sistemului

- sistem de detectare a nivelului de umplere

- spațiu de manevră redus pentru vehiculul utilizat 

la deplasarea prescontainerului

Caracteristici 

Motive pentru alegerea modelului K



Modelul K„Reducerea volumului deșeurilor cu prescontainere subterane”

“ Giving space back to the community ”
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Stație de transfer subterană proiectată și

construită pentru a colecta deșeuri prin

intermediul utilajelor satelit și

automăturătorilor. Creat inițial pentru a

satisface o necesitate specifică; astăzi,

este un produs standard, testat, fiabil

și eficient. Integrare perfectă în

contextul urban asigurată prin absența

gurilor de încărcare a deșeului vizibile,

permițând trecerea vehiculelor,

transportului în comun și camioanelor,

fără existența obstacolelor sau limitărilor,

atunci când nu se utilizează. La interiorul

sistemului este amplasat un prescontainer

pentru reducerea volumului de deșeuri,

în scopul optimizării circulației vehiculelor

de colectare a deșeurilor. 

„O flexibilitate maximă, fără obstacole”

Soluție flexibilă și avantajoasă pentru a facilita colectarea locală a deșeurilor și măturarea străzilor. 

Sistemul îmbunătățește logistica ciclului de colectare a deșeurilor, reducând costurile de poluare și gestionare, beneficiile

de mediu, sociale și economice.

Motive pentru a alege modelul K-Ghost 

- adecvat pentru colectarea deșeurilor din vehiculele satelit

- capacități de 10, 15, 20 m³

- utilizare flexibilă

Caracteristici 

- perfect integrat în mediul său 

- absența elementelor externe

- accesul vehiculelor și/sau al pietonilor



K-Ghost„Evoluția serviciului pentru a satisface nevoi specifice și menținând contextul inițial”

“ Maximum flexibility with no obstacles “
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Caracteristici 

Sistemul a fost dezvoltat și construit

pentru a promova și gestiona colectarea

selectivă a deșeurilor prin distribuție

unitară. Modelul One a fost creat pentru 

a conține containere cu role utilizând

vehicule standard cu încărcare laterală.

Structura sa permite folosirea

diferitelor tipuri de containere pentru

a asigura o flexibilitate extremă. Modelul

One reprezintă dezvoltarea maximă

a energiei fotovoltaice, permițând

instalarea mai multor sisteme în zone

urbane foarte mari, unde aplicarea soluțiilor

tradiționale ar fi implicat o creștere

importantă a costurilor.

„Separare versatilă”

Modelul One a fost conceput ca un sistem unic, independent și autonom, dar care poate fi combinat cu alte echipamente

similare pentru a crea stații cu până la 6 elemente, cu o singură unitate de comandă electro-hidraulică. Astfel, se obține

flexibilitatea maximă cu costuri minime, plus posibilitatea de a implementa unități pentru a răspunde nevoilor de

funcționare în schimbare.

Motive pentru alegerea modelului One

- sistem modular ușor de configurat pentru a
satisface cerințele specifice ale serviciilor

- disponibilitatea aplicațiilor fotovoltaice 

- utilizare flexibilă

- deschidere și închidere controlate prin radio, pentru a 

accelera operațiunile de colectare a deșeurilor

- colectare prin încărcare laterală cu un singur operator



Modelul One„Containere subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor”

“ Separating with versatility ”



„Modernizare continuă”
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Caracteristici 

Modelul L oferă o soluție excelentă atunci când este necesară modernizarea serviciului de colectare existent.

De asemenea, este adecvat pentru proprietăți private în zone cu acces dificil și spațiu de manevră limitat pentru

colectarea deșeurilor.

Motive pentru alegerea modelului L

- sistem cu rânduri paralele 

- potrivit pentru containere de

dimensiuni medii, cu role

- compatibil cu vehiculele cu încărcare dorsală

- sisteme cu 3-6 containere

Adaptare pentru încurajarea și

gestionarea colectării selective a

deșeurilor prin crearea de stații cu

containere multiple pentru deșeuri

încorporate într-o singură unitate.

Modelul L folosește containere mici/

mijlocii pe role, concepute pentru

manipulare manuală și golite prin

vehicule cu încărcare laterală sau

dorsală. Flexibilitatea modelului L este

conferită prin gama de configurări

disponibile: cu 3 până la 6 containere

subterane pentru colectarea selectivă

sau mixtă a deșeurilor. 

Acestea sunt cele mai simple și mai

tradiționale sisteme subterane.



Modelul L„Containere subterane pentru manipulare manuală”
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Un compactor inovator de deșeuri, care nu

necesită alimentarea cu energie electrică

sau sisteme convenționale de energie,

deoarece utilizează exclusiv energia

electrică produsă de un set de panouri

solare. 

Disponibil în versiuni cu capacități de 10,

15 și 20 m3, este fabricat pentru a colecta

conținutul automăturătoarelor și al

vehiculelor satelit. K-Solar poate servi și ca

stație de transfer, optimizând utilizarea și

făcând colectarea deșeurilor mai simplă și

mai economică. 

Designerii au acordat o atenție deosebită

reducerii consumului de energie pentru a

face conferi modelului K-Solar

performanță ridicată.

„Compactare cu energia solară”

Poate fi poziționat într-o varietate de locuri, reprezentând cea mai bună soluție pentru utilaje de colectare care

trebuie să acopere zone întinse unde se desfășoară evenimente, piețe și târguri și care necesită sisteme eficiente,

flexibile, mari și mobile de colectare a deșeurilor.

Structura are un design atractiv și poate fi personalizată cu panouri laterale. Există două guri de încărcare a deșeurilor

menajere pe părțile laterale și un buncăr frontal pentru deșeuri voluminoase provenite din activități comerciale.

- operat cu energie solară

- economii de energie 

 - raport de compactare 1:5

- control electronic al deșeurilor

- identificarea utilizatorului

- utilizare adaptată 

- flexibilitatea îi permite amplasarea în orice locație

Caracteristici 

Motive pentru a alege modelul K-Solar 



„Oriunde, pentru fiecare” K-solar

“ Compacting with solar power”

Virginia
Stamp
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Gestionare economică

Beneficiați de o strategie care are scopul

optimizării investițiilor și gestionarea 

costurilor, adică identificarea și 

implementarea celei mai potrivite soluții. 

Sistemele User sunt singura soluție pentru 

obținerea unui echilibru economic pozitiv în 

raport cu gestionarea colectării deșeurilor 

și a transportului de gunoi. 

Echilibrul economic este determinat de 

suma costurilor care sunt necesare anual 

pentru susținerea performanței serviciului 

și realizarea rentabilității investiției. Studiile, 

cercetările și evaluările efectuate asupra 

activităților tangibile, convenite în mod 

unanim, definesc sistemul User ca singurul 

instrument disponibil pentru o reducere reală 

a costurilor care garantează îmbunătățirea 

eficacității serviciilor.

„Sisteme User pentru un echilibru economic pozitiv”

Echilibrul economic pozitiv obținut prin implementarea sistemelor subterane USER este determinat datorită aplicațiilor 

tehnologice realizare cu grijă, care permit organizarea serviciului bazat exclusiv pe apeluri în loc de frecvență - ceea 

ce este standardul în sistemele tradiționale de colectare - reducând astfel frecvența operațiunilor de golire a 

containerelor, circulația vehiculelor și numărul operatorilor angajați.

Aceasta conduce la o reducere globală a timpului necesar pentru gestionarea ciclului de deșeuri, ceea ce are ca 

rezultat o performanță pozitivă din punct de vedere operațional și economic.

De ce oferă User un echilibru pozitiv? 

- reducerea frecvenței operațiunilor de golire

- optimizarea deplasărilor vehiculelor

- reducerea numărului de operatori

- reducerea semnificativă a timpului global dedicat gestionării ciclului deșeurilor



„O economie netă de 21,9% comparativ cu sistemele tradiționale”

“ User systems for positive economical balance “

COSTUL ANUAL TOTAL AL GESTIONĂRII Forță de muncă Investiții în camioane Investiții în echipamente și containere Costuri operaționale

Tradițional, cu pubele Sistem subteran User Din ușă în ușă Sistem mixt (ușă în ușă + containere)

Euro

Euro

AnAn

User
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Realizarea armoniei dintre ființa umană, 

stilul său de viață, nevoile operative și 

mediul în care trăiește și lucrează reprezintă 

unul dintre obiectivele principale pe care 

Recondis le urmărește prin sistemele sale. 

Administrarea corectă a colectării gunoiului, 

obținută prin exploatarea sistemelor 

performante și tehnologii computerizate

pentru monitorizarea în timp real a 

informațiilor despre nivelul de umplere a 

containerelor, face posibilă reducerea unor 

surse de poluare. Reducerea deplasării 

vehiculelor pentru asigurarea serviciilor 

permite reducerea producției de PM, PM10, 

CO și CO2. În plus, reducerea expunerii la 

zgomot iritant în timpul nopții îmbunătățește 

calitatea vieții. 

„Sisteme User pentru protecția mediului”

Orașele ecologice, mai propice locuirii, reprezintă obiectivele Recondis. 

Reducerea poluării atmosferice și acustice și creșterea spațiului pentru comunități reprezintă viitorul. 

Utilizarea sursei de energie regenerabilă pentru a alimentarea sistemelor noastre este unul din punctele noastre forte.

Viitorul și mediul înconjurător

- spații mai plăcute

- vizibilitate rutieră îmbunătățită

- reducerea traficului 

- sisteme facile pentru categorii de 
persoane vulnerabile 

- condiții de igienă și sanitare mai bune

- zone redate comunității

Îmbunătățirea ecologizării



„Impact redus asupra mediului”

“ User systems for environment protection ”

Din ușă în ușăSistem subteran User Sistem tradițional cu pubele

User

Impact 
asupra 

vizibilității

Spațiu ocupat Obstacol în calea 
traficului

Nivel 
echivalent 
de sunet

Emisii de monoxid 
de carbon

Emisii de dioxid 
de carbon

Emisiile de oxid 
de azot

Emisii de 
particule fine

- 84% - 93% - 33% - 90%- 83% - 74%- 83% - 84%

IMPACT ASUPRA MEDIULUI
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Însăși natura sistemelor subterane determină 

caracteristicile ușurinței în utilizare, igienă și 

siguranță pentru îmbunătățirea condițiilor 

de viață a oamenilor, cu o atenție deosebită 

pentru categoriile mai vulnerabile: persoanele 

cu handicap, vârstnicii și copiii. Din punct de 

vedere estetic, soluțiile noastre sunt mult mai 

plăcute și concepute pentru a reda zonele 

comunității. 

În plus, sistemele noastre permit o mai mare 

eficiență în raport cu traficul rutier, datorită 

vizibilității îmbunătățite și reducerea circulației 

vehiculelor speciale.

„Sistemele User la serviciul tuturor”

Madinaty, un nou oraș situat în Egipt, care va găzdui un milion de locuitori, este un exemplu real al unui oraș 

ecologic atent la nevoile oamenilor. Un echilibru pozitiv economic, ecologic și social care adoptă sistemele noastre 

subterane de colectare a deșeurilor.

Orașele ecologice ale viitorului.

Un stil mai bun de viață

- spații mai plăcute

- vizibilitate rutieră îmbunătățită

- reducerea traficului 

- sisteme facile și pentru categorii de 
persoane vulnerabile 

- condiții de igienă și sanitare mai bune

- zone redate comunității



“ User systems at everyone’s service “

 „Echilibrul economic, ecologic și social se regăsește în Madinaty” User







contact@recondis.com
Cartierul Venchi  nr. 25f, Sighișoara, jud. Mureș

www.recondis.com
+40 746 306 044




