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КОШЧЕТА ЗА СМЕТ С ПОВИШЕН ОБЕМ

Тип: 4331
- Кръгло пластмасово кошче с обем 83 л.
- Контейнер за отпадъци с лесно отстраним капак с форма на фуния.
- Гладките стени улесняват бързото и ефективно почистване.
- В контейнера за отпадъци може да се постави полиетиленов чувал (Тип: 1077).
- Заздравена конструкция, осигуряваща значителна устойчивост на

механично повреждане.

Тип: 4333
- Пластмасово кошче за хартиени отпадъци с повишен обем - 132 л.
- Лесно отстраним капак с отвор за изхвърляне на хартиените отпадъци.
- Подходящо приложение предимно в помещения, в които се

натрупват хартиени отпадъци (напр. копирни центрове, големи
офиси и т.н.).

Тип: 3318
- Пластмасово кошче с обем 87 л. Лесно отстраним капак със закрит
отвор за изхвърляне на отпадъците.

- Заоблените ъгли улесняват почистването.
- В контейнера за отпадъци трябва да се постави полиетиленов чувал
(Тип: 1077).

Тип: 4107 - контейнер (без капак)
- Пластмасово кошче с повишен обем - 167 л.
- Заздравената конструкция на контейнера и дръжките 

осигурява значителна устойчивост на механично повреждане.
- Към контейнера може да се добави капак (Тип: 4334) и колесник 

за по лесно манипулиране.

Тип: 4334 - капак  
Цена без / с ДДС: 228,00 / 273,60 лв
- Капакът е снабден с пружина, осигуряваща
максимално уплътнение. Плътно прилепналият
капак елиминира опасността от
разпространение на неприятни миризми.

- Качественият полиетилен и заздравената
конструкция осигуряват значителна устойчивост
на механично повреждане.

83 литра 87 литра

132 литра 167 литра

218,58
c ДДС: 262,30

195,92
c ДДС: 235,10

353,83
c ДДС: 424,60

214,75
c ДДС: 257,70

Ø 413 x 850 мм3,8 кг 83 л (чувал Тип: 1077)
378 x 378 x 820 м4,8 кг 87 л (чувал Тип: 1077)

511 x 511 x 830 мм7,7 кг 132 л Ø 630 x 1075 мм11,5 кг (кошче + капак) 167 л
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