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КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ – GASTRO

Отговарят на хигиенните

изисквания за храни

Кош за отпадъци 
Polaris 90 л
Тип: 4461 (без капак)

- Пластмасов кош с педал и колелца.

- Оборудван със скоби за закачване на плик.

- Колелцата и удобната дръжка улесняват
работата с коша.

- Здравата конструкция на коша позволява
използването му в хранителни заведения, 
хотели, кухни и др.

Тип: 4462 бежов капак
Тип: 4463 син капак
Тип: 4464 зелен капак
Тип: 4465 жълт капак
Тип: 4466 червен капак

Кошове с педален механизъм Tип: 7510, 7511, 7512
- Естетичният изглед на кошовете дава възможност за широката 

им употреба в различна среда. Лесна употреба и поддръжка.

- Висококачествени материали (полиетилен и неръждаема стомана).

- Вграден амортисьор за тихо затваряне на кошчето.

- Вътрешната конструкция на закачване 
предпазва от повреждане на околното 
пространство (стени и т.н.).

Кош с педал – STEP ON
Тип: 3790

- Масивен педален механизъм за изхвърляне 
на боклука без докосване с ръка.
Съвършено упътняващият капак пречи на
разпространението на миризми и бактерии.
Изключително тихо затваряне.

- Много дълъг живот на изделието.
Разработено за професионална употреба 
в натоварена среда. Масивната пластмасова
конструкция с неръждаеми части не
корозира.

- Ергономичен дизайн със странично
отваряне за удобно и безопасно изсипване
на отпадъка.

- Качествени неръждаеми окачалки за
укрепване на плика.

- Лесно почистване, благодарение на
заоблената форма и гладката пластмаса.

- Материал: полипропилен.

Капак

Tип описание
обем

(л)
цвят

размери
(мм)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

7510 Кош за отпадъци 30 бял/червен/жълт 425 x 271 x 536 233,42 280,10
7510-A Вътрешен съд 30 черен 376 x 230 x 460 100,17 120,20
7511 Кош за отпадъци 50 бял/червен/жълт 456 x 292 x 719 261,92 314,30

7511-A Вътрешен съд 50 черен 402 x 249 x 646 121,17 145,40
7512 Кош за отпадъци 68 бял/червен/жълт 500 x 311 x 803 307,33 368,80

7512-A Вътрешен съд 68 черен 451 x 259 x 718 142,67 171,20

410 x 540 x 940 мм

100 л (чувал Тип: 1076)

12,6 кг

510 x 470 x 930 мм

90 л (чувал Тип: 1076)

бежов

14 кг

Tип: 7510-6

Tип: 7510-4

Tип: 7510-7

Tип: 7511-6

Tип: 7511-4

Tип: 7511-7

Tип: 7512-6

Tип: 7512-4

Tип: 7512-7

530,58
c ДДС: 636,70

49,33
c ДДС: 59,20

169,67
c ДДС: 203,60
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