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Съд за събиране на употребявани 
батерии Tип: 7537

- Безопасно съхранение на употребявани батерии.

- Стандартният модел е с прозрачен контейнер 
и лилав капак.

- Произведено от 100% рециклируем полипропи-
лен Капакът може да се отвори целият, за да се
пъхат големи предмети или през малкия отвор 
с капачка на винт с предпазно блокиране - да се
пъхат по- малки.

- Дъното на съда е закръглено и подсилено. 

- Ергономична дръжка за пренасяне.

- Удобна релса за изпразване.

Tип: 3714Tип: 3715

Прозарачен съд за батерии, отпадъци от
електрически уреди, лекарства ... и други
- Атрактивен съд за събиране не само на употребявани батерии.

- Прозрачният съд дава възможност за визуална проверка на
съдържанието. По- широката основа осигурява достатъчна стабилност.

- Горният капак е оборудван с отвор за пъхане на отпадъците.

- Дръжката служи за по- лесна манипулация при изпразване.

- Могат да се поръчат различни видове стикери и по тази начин съдът 
може да се използва за събиране и на други видове отпадък.

- По поръчка отворът на капака може да се изработи и с други размери.

БАТЕРИИ
ЕЛЕКТPO-

OТПАДЪЦИ
ЛЕКАРСТВА

Атрактивен дизайн

Ø 133/165 x 415 ммØ 180/270 x 685 мм
160 x 120 мм

Tип: 6534-14 6534-21 6534-22

17,5 л

5,5 л

КОШОВЕ ЗА БАТЕРИИ, ДРЕБНИ ОТПАДЪЦИ 
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ, ЛЕКАРСТВА

202 x 192 x 275 мм

3 л

156,42
c ДДС: 187,70

93,75
c ДДС: 112,50

3,50
c ДДС: 4,20

24,58
c ДДС: 29,50

Tип: 3713

Възможност за складиране
на съдовете един върху друг.

Детайл на подсигуряването
на капака.

400 x 300 x 220 мм

Tип: 3712

БАТЕРИИ

400 x 300 x 170 мм

Tип: 3711

Спец. пластмасови съдове за събиране на употребявани батерии
- Капакът на съда се отваря на панти и е оборудван с подходящ отвор за пъхане на

отпадъците.

- Двойно подсигуряване срещу неволно отваряне на капака.

- Конструкцията и уплътняването на съда гарантират достатъчна якост и стабилност.

- Върху съдовете могат да се залепят 
съответните стикери.

- Съдовете се предлагат в три размера.

400 x 300 x 120 мм

Tип: 6534-14

21,08
c ДДС: 25,30

21,08
c ДДС: 25,30

29,92
c ДДС: 35,90
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