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ALTANY ŚMIETNIKOWE (BOKSY, WIATY) 

Wykonujemy zabudowy służące do przechowywania pojemników na odpady, mogą to być: 

 altany (z zabudowaną ścianą frontową), 

 wiaty (bez ściany frontowej) 

 boksy (bez zadaszenia).  

Projekty wykonywanych przez naszą firmę altan śmietnikowych są dostosowane wymiarami zarówno do 

ilości jak i do wielkości pojemników na odpady. 

 

Rozmieszczenie oraz ilość kontenerów jest podstawą do określenia wymiarów altany 

W zależności od zamówienia konstrukcje mogą być otwarte lub  zamykane – zamknięcie stanowią 

drzwi (zamykane na zamek wpuszczany z wkładką patentową), szerokość wejścia jest dostosowana do wy-

miarów pojemników (przy kontenerach o pojemności 1100 litrów jest to szerokość 140 cm). Altany śmietni-

kowe wykonane są z profili stalowych 60x40x2 mm (konstrukcja nośna) oraz 40x40x2 mm (konstrukcja po-

mocnicza), materiałem obiciowym ścian bocznych jest blacha trapezowa powlekana o niskim profilu (T-7) lub 

moduły ogrodzeniowe przetłaczane.  
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Obicie ścian zależne jest od życzenia zamawiającego 

Dach wykonany jest z blachy trapezowej powlekanej (T-18). Konstrukcja altany może być dzielona  - 

z osobno zamykanym boksem na gabaryty.  

 

 

Wykonujemy konstrukcje dzielone (z boksem na gabaryty) 
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Wykonujemy również konstrukcje wymiarowo dopasowane do istniejących już obiektów. 

   

Konstrukcja dopasowana do istniejącej altany 

W zależności od zapotrzebowania wykonujemy również montaż systemów rynnowych. 

 

Fragment systemu rynnowego zamontowanego przez naszą firmę  

Istniejąca altana 

śmietnikowa 
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Wykonujemy także altany dzielone (dla kilku wspólnot mieszkaniowych) z osobnymi wejściami. 

 

 

Altana dzielona (3. segmentowa) 

Wykonujemy również utwardzenia terenu (w razie potrzeby odpowiednio wyprofilowane). 
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Utwardzenia terenu z zastosowaniem skosów ułatwiających transport kontenerów 
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Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych konstrukcji wykonanych przez naszą firmę: 

  

Wiata przy ul. Starej (wymiary: 4,2 m*3,5 m) 

  

Altana przy ul. Reymonta (wymiary: 2 m* 2,5 m) 

  

Altana przy ul. Portowej (wymiary 2 m*3 m) 
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Altana potrójna przy ul. Elsnera (wymiary: 12 m*3 m) 

 

  

Wiata przy ul. Zielonej (wymiary: 4,5 m*1,5 m) 

  

  

Altana przy ul. Grabskiego (wymiary: 6 m*4 m) z boksem na gabaryty 
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Altana przy ul. Chemików (wymiary: 6 m*3 m) z boksem na gabaryty 

 

  

Altana przy ul. Moniuszki (wymiary: 6 m*3 m) z boksem na gabaryty 

 

  

Altana przy ul. 1 Maja (wymiary: 6 m*3,5 m) z boksem na gabaryty 

 

 

 

 


