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Кошче 
за отпадъци 
TOPSY   Тип: 4143
- Вероятно най-продаваното подвижно кошче по света.

- Изработено от изключително здрава пластмаса Durapol.

- Максимална устойчивост на механично повреждане (не се чупи).

- Висококачественият материал гарантира дългия живот
на кошчето и намалява разходите по неговата поддръжка.

- Снабдено със здрав поцинкован вътрешен контейнер 
и благонадеждно универсално заключване.

- При поръчка над 10 броя възможност за различни цветове.

- Универсално кошче, подходящо за градове, училища,
търговски центрове, бензиностанции, паркинги, паркове и т.н.

Кошче 
за отпадъци 
MINI PLAZA   Тип: 4144
- Кошче за отпадъци с модерен дизайн.

- Изработено от изключително здрава пластмаса Durapol.

- Конструкцията на кошчето гарантира неговата стабилност.

- Снабдено с вътрешен контейнер от поцинкована
ламарина с дръжки.

- Система за заключване без ключ.

- Удобен широк отвор, през който се хвърлят отпадъците.

- Възможност за фиксиране към настилката.

- Приложение предимно в централните части на градовете,
на паркинги и т.н.

Кошче за отпадъци ADMIRAL
Тип: 4145

- Открито кошче за отпадъци 
с поцинкован вътрешен контейнер.

- Атрактивна повърхностна обработка.

- Изработено от изключително устойчива пластмаса Durapol.

- Устойчивост на механично повреждане, дълъг живот.

- Малки разходи за поддръжка.

- Подходящо за паркове, вестибюли, пешеходни зони и т.н.

Кош за отпадъци LUNA
- Дизайн и изработка съгласно най – модерните изисквания

на европейския пазар. Изработен от високоустойчивата
пластмаса „Durapol”. В комплекта е включена рамка за за-
хващане на полиетиленовия чувал. По периферията на
коша има приспособления за по – лесна манипулация.

- Издатините по тялото на коша затрудняват нежеланото ле-
пене по коша.

- Овалната основа пести място в тесни помещения.
- Препоръчва се фиксиране към подложката.

Кошчета, изработени от

изключително здрава пластмаса

”DURAPOL“. Гарантирана устойчивост 

на механично повреждане.

• Durapol - неповторима специална пластмаса с екстремна устойчивост както
на механично повреждане, така и на ниски и високи температури.

• Всички кошчета могат да се фиксират към настилката.

КОШЧЕТА ЗА СМЕТ ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

По поръчка и в други

цветове

Tип:  3695

- Модел с капак,
оборудван с ключалка.

Tип:  3694

- Модел 
без капак.

637,42
c ДДС: 764,90

689,17
c ДДС: 827,00

358,50
c ДДС: 430,20

358,00
c ДДС: 429,60

509,42
c ДДС: 611,30

Ø 462 x 955 мм

63 л12,6 кг

Ø 470 x 760 мм

85 л

9,6 кг

566 x 443 x 795 мм

60 l

566 x 443 x 945 мм

60 л

Ø 543 x 1000 мм

90 л15 кг
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