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Тип цвят
дължина 

(м)
широчина 

(м)
височина 

(м)
маса 
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3342 червен 1,01 0,40 0,81 8 141,92 170,30
3343 бял 1,01 0,40 0,81 8 141,92 170,30

КОШОВЕ ЗА ТИНЯ, ПЪТНА БАРИЕРА

Тип: 1088 Тип: 1085 Тип: 1082

Кошове за тиня
- Подходящи за прихващане

на по-обемисти отпадъци
в уличните канали и шахти.

- Кошът е изработен от заварени стоманени
ламаринени елементи, повърхността му 
е грундирана или поцинкована.

- Размерите отговарят на чешките стандарти.

- За улесняване на обслужването кошът 
е снабден с куки в горната 
и в долната си част.

Пътна бариера
- Пътната бариера служи за бързо и лесно

обозначаване на промени и отклоняване на пътя
не само в сферата на транспорта.

- Закрепващите детайли дават възможност за
лесно сързване на отделните елементи 
в редица. В случай на нужда теглото на
бариерите може да се увеличи допълнително 
(с вода или пясък), което ги прави по- стабилни.

- Дъното с профил гарантира стабилност, както 
на отделните елементи, така и на цялата редица.

- Пътната бариера е изделие, което не съдържа
подвижни части. Ако свържете няколко
елемента, ще получите здрава и стабилна
конструкция, която гарантира устойчивост срещу
удар на превозно средство при всякакви
атмосферни условия.

- Възможността за свързване на бариери в редица
осигурява максимално приспособяване към
конкретното място.

- Цветови модели – бариерите се предлагат
стандартно в бял и червен цвят.

- Дълъг живот – благодарение на масивната 
и стабилна конструкция, качествения полиетилен 
и модерната технология на производство
осигуряват висока устойчивост на механични
повреди и влияния на атмосферните условия
(благодарение на UV- стабилизирането се
отличават с висока устойчивост на цветовете 
и при дълготрайно излагане на слънце).
Бариерите са леки и не корозират, не съдържат
метални елементи. Свързването на следващи
елементи е възможно благодарение на
свързващите детайли. Оригинална конструкция 
и модерен дизайн. Добре забележими от
шофьорите.

Безопасността

на първо място

Tип име
вид на

повърхността
размери

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

1081 1082 Кош за тиня 50 л боя/поцинкован 380 x 256 x 700 68,08 81,70 89,58 107,50
1084 1085 Кош за тиня 35 л боя/поцинкован 380 x 256 x 500 62,75 75,30 79,00 94,80
1087 1088 Кош за тиня 10 л боя/поцинкован 255 x 190 x 425 43,50 52,20 53,42 64,10
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