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КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

Кошче с покрив и изваждащ 
се вътрешен съд
Тип: 1023-1 син (+ резервоар)
Тип: 1023-2 зелен (+ резервоар)

- Традиционни кошове за отпадъци с голяма
вместимост.

- Изваждащ се вътрешен съд от поцинкована
ламарина, оборудван с дръжки за лесна
манипулация. Консрукцията на коша 
е обработена с прахова боя.

Тип: 1022 (кошче + резервоар)

- Кош за отпадъци, състоящ
се от стойка, обработена
с прахова боя и свободно
изваждащ се съд от поцин-
кована ламарина. Много
лесна и бърза манипулация.

Двойно метално кошче
Тип: 5229-1 син
Тип: 5229-2 зелен

- Кош от две части, закачващи се
на стоманена стойка.

- Лесни за манипулация съдове.
Стойката може 
да се фиксира към неподвижна
основа. Повърхността е обрабо-
тена с прахова боя.

Кош със свалящ 
се покрив
Тип: 6521-1 син (+ резервоар)
Тип: 6521-2 зелен (+ резервоар)

- Kошче за отпадъци 
с подвижен покрив.

- Cъставна част от кошчето
е поцинкованото 
вътрешно кошче.

Тип: 6999

- Поцинкована стойка,
подходяща за закрепване 
чрез заливане с бетон
(снабдена с пета).

- Пригодена за застопоряване
горна част.

Висящо кошче 
Тип: 4272-1 син / Тип: 4272-2 зелен

- Заздравеният кант
на кошчето повишава
неговата устойчивост
на механично
повреждане.

- Кошчето е снабдено
с държач, който може
да се прикрепи
с помощта на метални
скоби към всякакъв
тип колони, огради,
осветителни стълбове,
спирки и др.

- Металната скоба не
е част от основната
поръчка.

660 x 710 x 750 мм

80 л

16 кг

2 x Ø 310 x 910 мм

2 x 30 л

13 кг

360 x 300 x 660 мм

40 л

11 кг

Ø 60 x 1200 мм

Ø 250 x 400 мм

20 л

4,7 кг

Ø 450 x 730 мм

70 л

8 кг

Тип: 1022-A
(резервен вътрешен съд) 

33,50 лв (без ДДС)
c ДДС: 40,20

161,83
c ДДС: 194,20

Тип: 1023-A
(резервен вътрешен съд) 

57,33 лв (без ДДС)
c ДДС: 68,80

145,08
c ДДС: 174,10

139,17
c ДДС: 167,00

137,25
c ДДС: 164,70

Тип: 6521-A
(резервен вътрешен съд) 

40,75 лв (без ДДС)
c ДДС: 48,90

34,75
c ДДС: 41,70

56,17
c ДДС: 67,40

Кош за отпадъци – перфориран
Тип: 3953 (кошче + резервоар)

- Горещо поцинкована стоманена кон-
струкция. Декоративните елементи са
от поцинкована ламарина, допълни-
телно обработена с прахова боя. 

- Изваждащ се вътрешен съд от по-
цинкована ламарина. Възможност
за фиксиране на коша към основа.

405 x 405 x 800 мм

70 л

25 кг 338,42
c ДДС: 406,10

Тип: 3953-A (резервен вътрешен съд) 

42,50 лв (без ДДС)
c ДДС: 51,00

78,67
c ДДС: 94,40
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