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Odpadkové koše
pro recyklaci
Typ: 7764, 7772

- Odpadkové koše jsou vyrobeny
z kvalitní pozinkované oceli lakované
práškovou barvou (modrý -1; 
zelený -2; žlutý -4; červený -6).

- Konstrukce košů je uzpůsobena pro
jednoduchý sběr a třídění odpadů,
jako jsou papír, sklo, plast, kovy
a smíšený odpad.

- Koše je možné vybavit pozinkovanou
nebo plastovou vložkou nebo pytlem
na odpad, který je možné uchytit
prostřednictvím pružných obručí.

- Koše je možné využít jak v interiéru,
tak v exteriéru a je možné ze dvou
nebo více košů vytvořit stabilní
sestavu. Koše je možné kotvit
k podlaze.

Odpadkový koš   Typ: 3800

- Nerezový odpadkový koš s výklopnou
nádobou. Vyklopení nádoby umožňuje
vyjmutí igelitového pytle. Z důvodu stability 
a ochrany před odcizením je nutné koše 
kotvit k podložce. 

- Koš je vybaven pevnou stříškou a zámkem
nádoby.

Odpadkový koš   Typ: 3801

- Nerezový odpadkový koš s vnitřní
vyjímatelnou pozinkovanou vložkou. 

- Koš je upraven pro kotvení k podložce.

Odpadkový koš   Typ: 3802

- Nerezový odpadkový koš. Nádoba se otáčí
kolem sloupku což umožní vyjmutí
igelitového pytle. Z důvodu stability 
a ochrany před odcizením je nutné koše
kotvit k podložce. 

- Koš je vybaven pevnou stříškou a zámkem
nádoby.

LUXUSNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Vhodný do reprezentativních

venkovních prostor.

11 990,-

10 990,-

139,-

12 990,-
600 x 250 x 1000 mm

55 l

Ø 568 x 860 mm

85 l

658 x 220 x 868 mm

55 l

NOVINKA

Typ: 7764-V (vložka)

- Volitelné
příslušenství.

45 l (pytel Typ: 1077)

490 x 490 x 1090 mm

29,1 kg

Aretace víka 
v otevřené poloze.

Úchyt plastového pytle.

4 990,-
Typ: 7764-6

- Varianta se stříškou.

45 l (pytel Typ: 1077)

490 x 490 x 860 mm

25 kg

3 990,-
Typ: 7772-1

- Varianta bez stříšky.

Mnoho možností

skládání košů do sestav
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