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Η εταιρία KORALI δραστηριοποιείται από το 1993 και ασχολείται 
με την κατασκευή και την εγκατάσταση υπόγειων κάδων 
απορριμμάτων.

Ο υπόγειος κάδος απορριμμάτων KORALI είναι ένα προϊόν που 
επιτρέπει την επιτυχή και ορθολογική οργάνωση της συλλογής, 
διαλογής, απομάκρυνσης, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών 
αποβλήτων. Προωθεί το έργο των Δήμων και βελτιώνει 
σημαντικά την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Οι εμπειρίες των πόλεων στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι 
υπόγειοι κάδοι KORALI επιβεβαιώνουν ότι ο σχεδιασμός του 
προϊόντος ικανοποιεί τις υψηλές αισθητικές απαιτήσεις όπως 
και τις τεχνικές καθώς είναι εύκολο και γρήγορο στην 
εγκατάσταση, εύκολο στη φόρτωση και εκφόρτωση, 
εύκολο στη συντήρηση και στη λειτουργία του.

Πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν 
για αυτό το είδος προϊόντων και η εταιρία KORALI παρέχει 
ποιοτική εξυπηρέτηση και συντήρηση των προϊόντων της.
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ΟΙΚΟΜΙΚΟΙ
Δεν απαιτούνται νέες επενδύσεις στα οχήματα διότι τα υπάρχοντα 
οχήματα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την εκκένωση 
των υπόγειων κάδων με την εγκατάσταση ενός γερανού και την 
υποδοχή χοάνης αλλά και να παραμένουν λειτουργικά για την 
εκκένωση των τυποποιημένων κάδων. Ο χρόνος αδειάσματος 
ενός υπόγειου κάδου είναι περίπου 3 λεπτά και πραγματοποιείται 
από τον ίδιο τον οδηγό του φορτηγού. Δεν απαιτείται άμεση 
επαφή με το όχημα και τα σταθμευμένα οχήματα δεν 
αποτελούν εμπόδιο διότι η εκκένωση του κάδου 
πραγματοποιείται με τον γερανό. Τέλος η ολιγοδάπανη 
συντήρηση με στόχο την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
καθιστά το προϊόν ακόμη πιο οικονομικό.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ 
Η χρήση και η εγκατάσταση τους είναι αρκετά εύκολη και 
γρήγορη. Παρέχουν την δυνατότητα μέτρησης και 
καταγραφής της ποσότητας των αποβλήτων  που εμπεριέχονται 
στον κάδο και ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από πιθανή 
ανάφλεξη περιεχομένων του δοχείου.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Σε ένα υπόγειο δοχείο  των 3m³  αντιστοιχεί  η ποσότητα των αποβλήτων που χωράνε σε 4 
τυποποιημένους κάδους ή σε 1,1m³ ή σε 40 κάδους, όγκου 120l ενώ το επάνω τμήμα του 
δοχείου στο έδαφος εμπερικλείει απορρίμματα  όσο ένα δοχείο 1,1m³ , επειδή τα απόβλητα 
συμπιέζονται φυσικά λόγω του αυξημένου ύψους κατά 30%. 

ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ
Τα απόβλητα είναι σε αδιάβροχες, μη καύσιμες σακούλες που ανέχονται σε θερμοκρασίες έως 
και 800 ° C, οι οποίες διατηρούνται εύκολα με πλύσιμο και αυτό είναι πολύ σπάνιο, επειδή το 
υλικό από το οποίο κατασκευάζονται οι σάκοι δεν επιτρέπει τη διατήρηση των αποβλήτων. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε σκύλους, γάτες και έντομα ούτε υπάρχει πιθανότητα 
ακατάλληλης απομάκρυνσης αποβλήτων, δεν υπάρχει διαρροή περιεχομένου ή θόρυβος 
κατά την εκκένωση, δεν εισέρχεται νερό στο δοχείο, δεν υπάρχει επίσης οσμή και αιολική 
διασπορά αποβλήτων (χαρτί, πλαστικές σακούλες ...).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
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Τα υπόγεια δοχεία KORALI αποτελούνται από: πλαστικό φρεάτιο από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών, 
οκταγωνικό σκυρόδεμα, οκταγωνικό μεταλλικό περίβλημα, μεγάλο μεταλλικό 
κάλυμμα πάνω στο οποίο υπάρχει οπή με μικρό καπάκι για ρίψη 
απορριμμάτων η οποία κλείνει με χαμηλή ισχύ και δοχεία με σακούλες για τη 
συλλογή αποβλήτων. Το δοχείο διαλογής αποβλήτων περιέχει ένα ειδικό 
άνοιγμα για ταξινόμηση.

Το δοχείο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα πεντάλ ποδιού για το άνοιγμα 
του κάδου ανέπαφα στην περίπτωση απόθεσης μικρής ποσότητας αποβλήτων. 
Κάτω από το περίβλημα και το μεγάλο καπάκι υπάρχουν χαλύβδινα 
υποσυστήματα που προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στη 
διάβρωση, τα οποία το καθιστούν ένα άκρως ανθεκτικό και λειτουργικό προϊόν. 
Όλα τα τμήματα χάλυβα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Η θήκη των δοχείων καθώς και τα δοχεία διαλογής μπορούν
να επικαλυφθούν με χρώμα επιλογής του πελάτη όπως συμφωνηθεί
με τον αγοραστή.

Παράγονται σε διάφορους βασικούς τύπους:
-KVR3-100 / 1,5 από 1,5 m³
-KVR4-80 / 1 από 1 m³
-KVR5-120 / 3 των 3 m³
-KVR6-150 / 5 των 5 m³
-KVR5-120-NK / 3 των 3 m³
-KVR6-150-NK / 5 των 5 m³.

Τα δοχεία KVR3-100 /1.5 και KVR4-80 / 1 1.5 και 1 m³ κατασκευάζονται για 
συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και ο 
αριθμός των χρηστών επαρκεί για την χωρητικότητα αυτών των δοχείων.
Τα δοχεία KVR5-120-NK / 3 και KVR6-150 / 5 είναι τα εφοδιασμένα με πεντάλ 
ποδιού για το άνοιγμα ενός μικρού καπακιού για την εισαγωγή / απόθεση 
απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ



C

B
B

11a)

14

C

530
530

9

8

7 D

Ø220

14

500

90

14 a)

14 b)

12

12

10

11a)

D

9

cc
a 

29
50

eyelets

A-A

4

3

2

5
6

1

a

~1
00

0

AA

8

13

7

9

10

11

12
9

10

b

c

a

6

7

cc
a 

29
50

E

h

1. Συμπιεσμένο επίχωμα
2. Βάση θεμελίωσης σκυροδέματος (γέμισμα)

3. Επίχωμα με αδρανή υλικά
4. Το φρεάτιο πολυαιθυλενίου

5. Πλάκα από σκυρόδεμα
6. Τελική οδόστρωση

7. Κάτω δακτύλιος
8. Θήκη δοχείου

9. Μεγάλο καπάκι
10. Περίβλημα του πεντάλ ποδιού

11. Μηχανισμός για το πεντάλ ποδιού:
 α) Το πεντάλ εντολής

12. Μηχανισμός καπακιού
13. Τσάντα απορριμμάτων

14. Πλάκα με δόση για διαλογή αποβλήτων:
α) Πόρος διαλογής αποβλήτων:

- γυαλί,
- πλαστικό,

- μεταλλική συσκευασία.
β) Πόρος για τη διαλογή χαρτιού.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Τύπος δοχείου
 Διάμετρος 
φρεατίου
Ø d [cm]

 Βάθος 
εκσκαφής

h [cm]

Χωρητικότητα
Q [m³ ]

 Πλάτος  
του κάδου

a [cm]

KVR3-100/1,5

KVR4-80/1

KVR5-120/3

KVR6-150/5

KVR5-120-NK/3

KVR6-150-NK/5

Ø100

Ø80

Ø120

Ø150

Ø120

Ø150

140

140

200

220

200

220

1,5

1

3

3

5

5

140

120

160

186

160

186
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• Έγκριση αδειών από τις αρμόδιες αρχές της πόλης για την τοποθέτηση του υπόγειων κάδων σε μια τοποθεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και τις συστάσεις των τοπικών υπηρεσιών της πολεοδομίας.
• Η συναρμολόγηση των κάδων πραγματοποιείται εκτός των υπόγειων εγκαταστάσεων, ώστε να μην καταστρέφονται κατά την 
εγκατάσταση αυτών.
• Η θέση εγκατάστασης του κάδου πρέπει να βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων εναέριας κυκλοφορίας, των δέντρων και των 
αντικειμένων, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η εκκένωση του δοχείου με τη βοήθεια του γερανού.
• Η θέση του δοχείου πρέπει να είναι προσβάσιμη στο όχημα με γερανό που αδειάζει το δοχείο.
• Επιλογή θέσης όπου διατίθενται τα περισσότερα απόβλητα και σύμφωνα με αυτήν καθορίζεται ο αριθμός των δοχείων σε ένα μέρος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
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Η εταιρία KORALI, κατασκευαστής του υπόγειου κάδου, 
προσφέρει δύο τύπους εγκατάστασης:

1. Το ρυθμιστικό (πλήρωσης)

2. Βάση θεμελίωσης από σκυρόδεμα (πλήρωση)

3. Βυθισμένη γη

4. Το φρεάτιο πολυαιθυλενίου

5. Πλάκα από σκυρόδεμα

6. Τελική οδόστρωση

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η εγκατάσταση του υπόγειου κάδου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Κατασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση 
φρεατίου πολυαιθυλενίου:

• Τοποθέτηση ενός συνόλου πλευρικών άκρων του κάτω δακτυλίου και εξασφάλιση της θέσης ενός συνόλου πλευρικών
τοίχων και φρεατίου πάνω από τον περιοριστή στο σύνολο των πλευρικών πλαισίων.
• Εγκατάσταση ενός μεγάλου καπακιού μετά την εγκατάσταση της τσάντας.
• Υποχρεωτική δοκιμή όλων των λειτουργικών εξαρτημάτων μετά την εγκατάσταση.
• Μεταγενέστερη τοποθέτηση αυτοκόλλητων με οδηγίες και προειδοποιήσεις για το σκοπό και την ασφαλή χρήση των εμπορευματοκιβωτίων.

2.  Κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή διαδρόμων πρόσβασης και 
εμπορευματοκιβωτίων
3. Εγκατάσταση του περιβλήματος του δοχείου:
• Τοποθέτηση δακτυλίου δαπέδου (γεμάτο με σκυρόδεμα) και έλεγχος σταθερής 
κλίσης και ρύθμισης ύψους.

Μεγάλο καπάκι

Τσάντα

Σετ πλευρικών τοίχων

Σετ κατώτερου 
δακτυλίου

Φρεάτιο 
πολυαιθυλενίου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Περιφράξεις και ασφαλίσεις εργοταξίων σύμφωνα με 
τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
• Προετοιμασία και σήμανση του εδάφους για την 
εκσκαφή, όπου σημειώνεται η βάση της εκσκαφής, ο 
κεντρικός άξονας και το επίπεδο εδάφους ("0") του 
οποίου θα υπολογιστεί το βάθος των ανασκαφών και 
άλλων μετρήσεων υψομέτρου. ("0" είναι το επίπεδο 
των διαδρομών πρόσβασης και οροπεδίου του 
διατεταγμένου χώρου)
• Αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη εκσκαφή σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Ισορροπία πλακών σκυροδέματος
• Ρύθμιση του φρεατίου πολυαιθυλενίου
• Σκυροδέτηση του φράγματος μέχρι το ύψος που 
καθορίζεται από τις οδηγίες των κατασκευαστών αν 
κρίθεί απαραίτητο στην περίπτωση εύρεσης υπόγειων 
υδάτων. 
• Συμπλήρωση και συμπύκνωση εδάφους σε στρώματα 
γύρω από το φρεάτιο
• Φόρτωση και μεταφορά του πλεονασμένου χώματος 
που έχει ανασκαφεί σε χώρο υγειονομικής ταφής.
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8xAnchor Ø12

Μεγάλο καπάκι

Τσάντα

Σετ πλευρικών τοίχων

Φρεάτιο ‚
πολυαιθυλενίου

1. Η υπάρχουσα κασέτα AB

2. Βάση θεμελίωσης από σκυρόδεμα (πλήρωση)

3. Το φρεάτιο πολυαιθυλενίου

4. Χαλίκι (πλήρωση)

5. Πλάκα από σκυρόδεμα

6. Τελική επίστρωση σκυροδέματος

1. Κατασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση φρεατίου 
πολυαιθυλενίου:
• Περιφράξεις και ασφάλιση του χώρου σύμφωνα με τα 
ισχύοντα 
πρότυπα και κανονισμούς.
• Αντικατάσταση υφιστάμενων υπόγειων δοχείων,
τα οποία ο επενδυτής θέλει να αντικαταστήσει με τα υπόγεια
δοχεία με τη χρήση τσάντας, είναι απαραίτητο
να αποσυναρμολογηθεί πρώτα το άνω μέρος,
στη συνέχεια από την κασέτα σκυροδέματος (Θέση 1)
να αφαιρεθεί η υπάρχουσα δεξαμενή και τελικά
να φορτωθούν τα πάντα και να μεταφερθούν
σε μια τοποθεσία που καθορίζεται από τον επενδυτή.
• Αφαίρεση πιθανών αποβλήτων από κασέτες 
σκυροδέματος.
•Τοποθετούνται οι άγκυρες στο κάτω μέρος της κασέτας 
σκυροδέματος σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.
• Ρύθμιση φρεατίου (θέση 3) στο νωπό σκυρόδεμα
και στρώση της κάτω βάσης του φρεατίου οριζόντια
στα 200-220 cm κάτω απο το επίπεδο των διαδρομών
πρόσβασης και του σταθερού εππιπέδου.

• Παράδοση του ρυθμιστικού υλικού (θρυμματισμένη πέτρα)
κοκκοποίησης 0-30m, πλήρωση και συμπίεση σε στρώμματα
των 25cm, φόρτωση και απομάκρυνση του
 περισσευούμενου υλικού.

• Το χονδρόκοκκο και το συμπαγές χαλίκι σχηματίζουν
μία στρώση (Pos.5) πάχους 9 cm όπου η ανώτερη επιφάνεια
του είναι επίπεδη με την άνω επιφάνεια του πεζοδρομίου
(Pos.6). Το υψίπεδο του δοχείου πρέπει να είναι απολύτως
οριζόντιο.

• Φόρτωση και αφαίρεση υπερβολικού σκυροδέματος.

2. Εγκατάσταση του περιβλήματος του δοχείου:
• Τοποθέτηση δακτυλίου δαπέδου (γεμάτο με σκυρόδεμα) και έλεγχος σταθερής κλίσης και ρύθμισης ύψους.
• Τοποθέτηση ενός συνόλου πλευρικών άκρων του κάτω δακτυλίου, που έχουν ήδη τοποθετηθεί, και εξασφάλιση της θέσης 
ενός συνόλου πλευρικών τοίχων και φρεατίου πάνω από τον περιοριστή στο σύνολο των πλευρικών πλαισίων.
• Ρύθμιση ενός μεγάλου καπακιού αφου έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της τσάντας.
• Υποχρεωτική δοκιμή όλων των λειτουργικών εξαρτημάτων μετά την εγκατάσταση.
• Μεταγενέστερη τοποθέτηση αυτοκόλλητων με οδηγίες και προειδοποιήσεις για το σκοπό και την ασφαλή χρήση των εμπορευματοκιβωτίων.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Με τη σωστή χρήση των υπόγειων κάδων:
• Επεκτείνεται η  διάρκεια ζωής των προϊόντων.
• Παρέχουμε πλήρη επιλογή πρώτων υλών και οργανικών αποβλήτων.
• Αποφεύγουμε την καύση του περιεχομένου του δοχείου.
• Το περιβάλλον είναι καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο όμορφο.
• Δημιουργούμε σημαντικές οικονομικές αποταμιεύσεις για τους πελάτες, τις τοπικές κοινότητες και τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Όπως και με τα περισσότερα νέα προϊόντα, χρειάζονται και οι απαραίτητες ακριβείς οδηγίες για την καθημερινή τους χρήση, η συνεχής 
ενημέρωση των χρηστών με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των έντυπων υλικών. 

Το γέμισμα του υπόγειου δοχείου γίνεται με την απόθεση των αποβλήτων μέσω ανοίγματος απο το καπάκι το οποίο κλείνει με χαμηλή ισχύ και στο 
οποίο υπάρχουν ετικέτες με οδηγίες χρήσης.

Η εκκένωση του εσωτερικής τσάντας γίνεται με την αφαίρεση του καπακιού με τη βοήθεια ενός υδραυλικού γερανού σε ένα τυπικό φορτηγό 
απορριμμάτων. Η εκκένωση γίνεται πάνω από τα ρυμουλκούμένα φόρτωσης ή τη χοάνη που δέχεται τα απόβλητα και τα κατευθύνει προς τις πρέσες 
για συμπύκνωση. Ο σάκος ανοίγει στο κάτω μέρος, τραβώντας το σχοινί, απελευθερώνοντας τα απόβλητα από την τσάντα με όλο το βάρος τους, χωρίς 
την πιθανότητα το περιεχόμενο να παραμείνει στο δοχείο και χωρίς την πιθανότητα να χυθεί το περιεχόμενό του πάνω στο φορτηγό και στο έδαφος. 
Στη συνέχεια, η τσάντα κλείνει τραβώντας το σχοινί στον περιοριστή που επιτρέπει στον σάκο να πλησιάσει με έναν προκαθορισμένο τρόπο που
ορίζεται για το δοχείο.                                           Στη συνέχεια, το σχοινί ασφαλίζεται από τον μηχανισμό που εμποδίζει το τυχαίο άνοιγμα του σάκου. 
Η τσάντα επιστρέφει στο δοχείο και το μεγάλο καπάκι τοποθετείται στο περίβλημα του δοχείου επιστρέφοντας στην αρχική του μορφή.
Η συνολική διαδικασία διαρκεί περίπου 3 λεπτα.

Η εκκένωση των υπόγειων δοχείων μπορεί να διεξαχθεί με τη βοήθεια ποικίλου εξοπλισμού, ακόμη και των υφιστάμενων απορριμματοφόρων, με την 
ανακαίνιση και αναβάθμιση του υδραυλικού γερανού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με την αφαιρούμενη χοάνη για τη λήψη αποβλήτων. 
Ο υπάρχων                         εξοπλισμός παραμένει λειτουργικός και για την εκκένωση των τυποποιημένων δοχείων. Παρόλα αυτά η  καλύτερη λύση για την εκκένωση
είναι τα                 απορριμματοφόρα νέας γενιάς τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα για την ανύψωση και την εκκένωση των υπόγειων δοχείων με τη βοήθεια 
τηλεχειριστηρίων. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, υπάρχει διαθέσιμος και πρόσθετος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του δοχείου από τα 
κεντρικά γραφεία του φορέα αποκομιδής σκουπιδιών.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
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ΝΕΟΣ
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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Κάτω από το έδαφος δοχείο
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Με την έντονη αύξηση του αριθμού των κατοίκων και του τρόπου ζωής των καταναλωτών, ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος
με την αυξημένη ποσότητα αστικών αποβλήτων και την ανάγκη για ανακύκλωση.                                                                                                                                                                 Ως εκ τούτου, το εργοστάσιο
KORALI d.o.o.                              κατασκεύασε το 2015 ένα εξιδεικευμένο υδραυλικό υπόγειο σύστημα απόρριψης αστικών αποβλήτων. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του τύπου υπόγειων δοχείων είναι:
•  Χρησιμοποιούνται υφιστάμενα τυποποιημένα δοχεία 1100 λίτρων
•  Χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα φορτηγά για τη συλλοή αποβλήτων με την εγκατάσταση μιας σύνδεσης

μέσω καλωδίου.
•  Τα εξωτερικά τμήματα του δοχείου είναι ενσωματωμένα στο εξωτερικό τμήμα
•  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρωτογενή συλλογή μικτών αποβλήτων, αλλά και γσυλλογή διαφόρων 
τύπων αποβλήτων όπως PET, χαρτιού, πλαστικών κ.τ.λ.
 Μετακινώντας τα δοχεία αποβλήτων κάτω απο το έδαφος αποφεύγεται η δυσάρεστη οσμή των εμπορευματοκιβωτίων
και μπορούν πλέον να τοποθετούνται σε εμφανη και πρακτικά σημεία.

• 

 Λόγω της έλλειψης οξυγόνου, εμποδίζεται η ανάφλεξη του δοχείου• 

Η αποσυναρμολόγηση και η μετακίνηση του δοχείου είναι απενεργοποιημένη.
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Το υπόγειο δοχείο αστικών αποβλήτων - το υδραυλικό σύστημα 
αποτελείται από 4 μέρη:
- Υπόγειες μονάδες με πλακόστρωτο
- Πλατφόρμα για δοχεία,
- Κατασκευές για την υδραυλική ανύψωση των δοχείων και
- Σκυρόδεμα.
Η μονάδα εδάφους είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο φύλλο 
χάλυβα, ηλεκτροστατικά επικαλυμμένο με χρώμα σύμφωνα με την 
επιλογή του πελάτη και καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI316. Ο 
διάδρομος είναι κατασκευασμένος από νευρώδες αντιολισθητικό φύλλο 
ανοξείδωτου χάλυβα, ενώ ο πυθμένας είναι πλατφόρμα από χαλύβδινα 
HOP, γαλβανισμένα εν θερμώ. Η κατασκευή για την υδραυλική
ανύψωση του δοχείου είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ, 
γαλβανισμένα εν θερμώ. Το περίβλημα από σκυρόδεμα αποτελείται από 
αδιάβροχο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/37. Η υδραυλική 
μονάδα βρίσκεται σε μία από τις μονάδες που βρίσκονται πάνω από το 
έδαφος, ενώ η αντλία για την εκχύλιση των στραγγισμάτων βρίσκεται στο 
πλαίσιο σκυροδέματος. Οι προμηθευτές μπορούν επιπλέον να 
εξοπλιστούν με ένα υδραυλικό δοχείο με έξυπνες λύσεις που 
περιλαμβάνει ένα σύστημα μέτρησης του επιπέδου των αποβλήτων 
στα δοχεία, τη μέτρηση της θερμοκρασίας στα δοχεία και τη δυνατότητα 
να μιλά σε διαφορετικές γλώσσες κατά την εισαγωγή των αποβλήτων.
Όλα τα δοχεία προστατεύονται αντιγραφικά. Η Korali d.o.o.
προσφέρει 4 τύπους υπόγειων υπόγειων υδραυλικών δοχείων
για αστικά απόβλητα:
- HK1 για ένα υπόγειο δοχείο,
- HK2 για δύο υπόγεια δοχεία,
- HK3 για 3 υπόγεια δοχεία και
- HK4 για 4 υπόγεια δοχεία.
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