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КОШОВЕ ЗА КУЧЕШКИ ЕКСКРЕМЕНТИ 

Кош за кучешки екскременти 50 л
Тип: 5225 - кош с кутия за торбички 

- Пластмасов кош с люлеещ се капак за затваряне на отвора
за изхвърляне.

- Заключващата се кутия за хартиени торбички и люлеещият се
капак са произведени от неръждаема стомана.

- Торбичките се закачват на закачалки в кутията. 

- Към коша може да се поръча поцинкована стойка с дължина
150 см (Тип: 5225-В). Стойката е оборудвана с основа,
подходяща за бетониране.

Тип: 5225-B - стойка

Хартиена торбичка за
кучешки екскременти 
с хартиена лопатка
Тип: 5137

- Торбичките се предлагат 
в опаковка по 25 бр.
Към всяка торбичка има
лопатка от картон, която дава
възможност за лесна
манипулация с екскрементите.

Торбичка за кучешки
екскременти
Tип: 7397 

- Цена за бр. (опаковка 5000 бр.),
кашон 100 опаковки по 50 бр.

- Размер: 200 x 280 мм, 10 μ,
зелен, HD.

- Ограничителна линия 20 мм
от горния край, прорез за от-
късване 40 мм от горния край.

Кош за кучешки екскременти 35 л   Тип: 3821
- Кошът е разработен според най- актуалните изисквания на клиентите.

Компактната конструкция включва не само отвор за изхвърляне с вътрешен съд
за екскременти, но и кутия за торбички. Начинът на подаване на торбичките не
позволява изваждане на голям брой торбички наведнъж. Отворът за
изхвърляне ограничава контакта със съдържанието на коша. Комбинацията от
специалния отвор за изхвърляне и страничните дръжки на вратичките дава
възможност за изцяло хигиенична експлоатация.

- Кошът е изработен от високо устойчива пластмаса. Тялото и вратичката са
двуслойни. Повърхността е набраздена – пречи на лепенето на нежелани
реклами.

- Кошът е снабден с ясни графични символи.

Тип: 3821-A Торбички за кучешки 
екскременти (опаковка 
4 х 250 торбички).

Максимално хигиенично!

50 л

439 x 348 x 1142 мм

35 л

15,2 кг

Ø 60 x 1500 мм

128 x 280 мм

40,17
c ДДС: 48,20

0,17
c ДДС: 0,20

220,67
c ДДС: 264,80

1 089,50
c ДДС: 1 307,40

158,58
c ДДС: 190,30

0,08
c ДДС: 0,10
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