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Кошове за отпадъци
за рециклиране   
Тип: 7764, 7772

- Кошовете за отпадъци за произведени
от висококачествена поцинкована сто-
мана, боядисани с прахова боя (син -1;
зелен -2; жълт -4; червен -6).

- Конструкцията на кошовете е
приспособена за лесно събиране
и разделяне на отпадъци като хартия,
стъкло, пластмаса, метали и смесени
отпадъци.

- Кошовете могат да се оборудват
с поцинкован или пластмасов
вътрешен съд или чувал за отпадъци,
който се захваща с еластичен обръч.

- Кошовете могат да се използват, както
на закрито, така и на открито. От два
или повече коша може да се състави
стабилна комбинация. Кошовете могат
да се застопоряват към пода.

ЛУКСОЗНИ КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Подходящ за представителни 

места на открито.

Тип: 7764-V
(вътрешен съд)

- Аксесоари по избор.

45 л (чувал Тип: 1077)

490 x 490 x 1090 мм

29,1 кг

Застопоряване
на капака в отворено
положение.

Захващане на чувала.

Тип: 7764-6

- Вариант с покрив.

45 л (чувал Тип: 1077)

490 x 490 x 860 мм

25 кг

Тип: 7772-1

- Вариант без покрив.

Много възможности

за подреждане на кошовете

в различни комбинации

562,50
c ДДС: 675,00

472,08
c ДДС: 566,50

74,92
c ДДС: 89,90

Кош за отпадъци   Тип: 3800

- Неръждаем кош за отпадъци 
с накланяща се кофа. Накланянето на
кофата дава възможност за изваждане
на найлоновия чувал. С цел стабили-
зиране и предпазване от кражба е не-
обходимо кошът да се закрепи към основа.

- Кошът е оборудван с рейн кавър 
и заключване на кофата.

Кош за отпадъци   Тип: 3801

- Неръждаем кош за отпадъци 
с изваждаща се поцинкована кофа. 

- Кошът е приспособен за закрепване 
към основа.

Кош за отпадъци   Тип: 3802

- Неръждаем кош за отпадъци. Съдът се
върти около стълб, което дава възможност
за изваждане на найлоновия чувал. С цел
стабилизиране и предпазване от кражба 
е необходимо кошът да се закрепи към
основа.

- Кошът е оборудван с рейн кавър 
и заключване на кофата.

1 491,50
c ДДС: 1 789,80

1 258,58
c ДДС: 1 510,30 1 379,33

c ДДС: 1 655,20

600 x 250 x 1000 мм

55 л

Ø 568 x 860 мм

85 л

658 x 220 x 868 мм

55 л
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