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NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Pětikomorový koš
Typ: 7375

- Pětikomorový odpadkový koš na separaci odpadů, vhodný jak do kanceláří, tak i do vstupních hal nebo centrálních prostor
administrativních budov. Uplatnění nalezne i v obchodních centech, výstavištích či nádražích. 

- Centrální víko je uzamykatelné trojhranným klíčem. Snadné otevření a zajištění v otevřené poloze umožňuje plynová vzpěra. Vnitřní
prostor koše je přepážkami rozdělen do pěti sekcí. Každá sekce je vybavena rámečkem na pytel. 

- Odpadkový koš lze kotvit k podložce (spojovací materiál není součástí dodávky). Koš je vybaven čtyřmi plastovými držáky pro větší
manipulaci. Povrchová úprava práškovou barvou.

Venkovní odpadkové koše tříkomorové
- Robustní konstrukce z pozinkovaného plechu opatřena kvalitní antikorozní úpravou práškovou barvou.

- Výškově stavitelné nohy na jedné straně a kolečka na druhé straně spolu s bočními úchyty umožňují snadnou manipulaci. 

- Uzamykatelné odklápěcí víko umožní přístup k praktickým vnitřním plastovým vložkám nebo pytlům uchyceným
jednoduchými obručemi.

Tříkomorový koš
Typ: 7792

- Tříkomorový koš na třídění odpadu.

- Vhozové otvory opatřeny pryžovými vstupy.

- Uzamykatelná dvířka, 3 vyjímatelné kovové 
nádoby o obsahu 55 l.

- Na bocích plastová držadla pro snadnou
manipulaci.

- Vyrobeno z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou práškovou barvou a polepem, který je
odolný UV záření.

1600 x 400 x 800 mm

3 x 110 l (pytel Typ: 1077)
2 x 54 l (pytel Typ: 5030)

90 kg

1117 x 400 x 800 mm

3 x 55 l (pytel Typ: 5030)

57 kg

Zámek
Centrální víko je
uzamykatelné
trojhranným klíčem.

Místo pro reklamu.

Aretace víka v otevřené
poloze.

Koše jsou vybaveny plastovou vložkou a pružinou
pro uchycení pytle.

Rámeček na pytel. Plynová vzpěra.

13 990,-

11 190,-

3 x 70 l

1050 x 350 x 720 mm

33 kg

Typ: 7762

- Trojkoš.

70 l350 x 350 x 720 mm11 kg

Typ: 7763

- Samostatný koš, dodává se ve 4 barevných
variantách označení (modrý 7763-1; zelený
7763-2; žlutý 7763-4; červený 7763-6).

7 990,-

3 090,-

NOVINKA
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