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Tип наименование
основни размери

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

6094 Пепелник Ø 150 x 600 75,17 90,20
6098 Пепелник Ø 410 x 720 273,92 328,70
6519 Пепелник Ø 250 x 610 87,33 104,80
4340 Пепелник Tuscan 325 x 325 x 970 299,17 359,00
4452 Пепелник Ø 300/190 x 1040 256,58 309,90
4674 Пепелник сив Ø 420 x 980 190,83 229,00
4675 Пепелник черен Ø 420 x 980 189,83 227,80
3561 Пепелник черен Ø 305 x 965 268,42 322,10

ПЕПЕЛНИЦИ

- Висока стабилност,
дължаща се 
на устойчивата
конструкция 
и широката основа.
Висококачествена
прахова боя за
покритие.

Тип: 6094

Тип: 3561 Тип: 4675 Тип: 4674

Тип: 6519

Тип: 6098

Пепелник "Tuscan"
Тип: 4340

- Елегантен вариант, подходящ
предимно за употреба на
открито.

- Устойчива конструкмия от
полипропилен, вътрешно кошче
от поцинкована ламарина.

- Възможност за стабилизиране
към пода.

- Предимство представлява
големият капацитет 
и максималното подсигуряване
срещу запалване на угарките.

Пепелник
Тип: 4452

- Метален пепелник с прахова боя.

- Горната част и вътрешната мрежа са от
наръждаема стомана.

- Задната част на пепелника е оборудвана със
заключващо се отделение за вътрешния съд.

- Подходящ за вътрешно и външно ползване.

- Възможност за закрепване към пода.

Пепелник
Тип: 4674 - сив, Тип: 4675 - черен.
Тип: 3561 - черен.

- Пепелникът е подходящ за употреба в закрити помещения и на открито.
- Kонструкцията на пепелника намалява притока на кислород и по този

начин ограничава опасността от възникване на пожар.
- Широката основа осигурява висока стабилност с възможност за

прикрепване към пода.
- Закритият отвор за пускане на угарките предпазва от пълнене на

пепелника с други отпадъци. Предпазно заключване на съда с помощта
на въртяща се ключалка.

- Закритият отвор с диаметър 38 мм защитава от хвърлянето на отпадъци. 
Предпазно затваряне на пепелника 
с въртяща се капачка.

- Вместимост 15 л. Изработен от
полиетилен с добавка за защита 
от пожар, оборудван с вътрешен 
съд от поцинкована ламарина.
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