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КОШЧЕТА ЗА СМЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ТОАЛЕТНИ

Кошче за отпадъци
"Desy"   Тип: 4346

- Кошче за хигиенни отпадъци.
- Цялостно изработено 

от пластмаса.

- Основният капак е снабден 
с панти.

- Отворът за хвърляне се отваря 
с помощта на педал.

- Ширина само 20 см, което го
прави особено подходящо
за ползване в тоалетни
помещения.

- Основният капак е снабден от
вътрешната страна с поставка
за ароматизиращи  таблетки.

Стенен кош за отпадъци 
Тип: 3786

- Педалният механизъм дава възможност за
отваряне без доксване с ръка. Окачването на
коша дава възможност за лесно почистване 
и поддържане на чистотата. Лъскавата и гладка
повърхност създава усещане за елегантност.

- Кошът е оборудван с рамка за найлонов чувал 
и амортесьор на капака, който осигурява плавно
и тихо затваряне.

- От коша могат да се изваждат само чувалите или
след отваряне на осигурителя от рамката може
да се извади целят съд.

- Изработено от полипропилен.

Настенно кошче за отпадъци
Тип: 4805

- Изработено от устойчива пластмаса, стабилна
конструкция.

- Отворът със самостоятелен капак предпазва от
разпространение на неприятни миризми.

- Закаченото кошче улеснява почистването около него 
и удължава неговия живот.

Кошч за отпадъци 
Femiline   Тип: 4646

- Масивна конструкция, 
атрактивен дизайн.

- Капакът  се отваря с крачен 
механизъм и не е нобходимо 
да се докосва с ръка.

- Гладкото покритие и облите
форми улесняват почистването.

- Малката дължина на коша 
го прави подходящ за употреба 
и в малки помещения.

Oбем на контейнера - 57 л

115,83
c ДДС: 139,00

334,17
c ДДС: 401,00

61,33
c ДДС: 73,60

185,50
c ДДС: 222,60

495 x 302 x 829 мм

57 л (чувал Тип: 7310)

5,15 кг

155 x 490 x 580 мм

20 л (чувал Тип: 7310)

4 кг

420 x 200 x 540 мм

17 л (чувал Тип: 5028)

1,4 кг

530 x 385 x 830 мм 50 л (чувал Тип: 1077)

Mevatec_36_065-096_3  20.12.19  12:29  Stránka 68


