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VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Koš se stříškou 
a vyjímatelnou vložkou
Typ: 1023-1 modrý (+ vložka)
Typ: 1023-2 zelený (+ vložka)

- Tradiční odpadkové koše s velkým objemem. 

- Vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu.
Vložka opatřena držadly pro snadnou
manipulaci. Konstrukce koše ošetřena
práškovou barvou.

Odpadkový koš
perforovaný
Typ: 3953 (koš + vložka)

- Žárově zinkovaná ocelová konstrukce.
Dekorativní výplň tvoří pozinkovaný
plech následně ošetřen práškovou 
barvou. 

- Vyjímatelná vložka z pozinkovaného
plechu. Možnost kotvení koše
k podložce.

Typ: 1022 (koš + vložka)

- Odpadkový koš tvořený
stojanem v práškové barvě 
a volně vyjímatelnou
vložkou z pozinkovaného
plechu. Velice snadná 
a rychlá manipulace.

Kovový dvojkoš
Typ: 5229-1 modrý
Typ: 5229-2 zelený

- Dvoudílný koš závěsný na ocelové
stojně. 

- Nádoby jsou snadno
manipulovatelné. Stojnu lze kotvit
k pevné podložce. Povrchová
úprava práškovou barvou.

Koš s odklopnou
stříškou
Typ: 6521-1 modrý (+ vložka)
Typ: 6521-2 zelený (+ vložka)

- Odpadkový koš s odklopnou
stříškou.

- Součástí koše je vložka 
z pozinkovaného plechu.

- Povrchová úprava 
práškovou barvou.

Typ: 6999

- Žárově zinkovaná stojna
vhodná k zabetonování
(opatřená patkou).

- V horní části zaslepena.

Závěsný odpadkový koš
Typ: 4272-1 modrý
Typ: 4272-2 zelený

- Zpevněný lem koše
zvyšuje jeho
mechanickou
odolnost.

- Součástí koše je držák,
který lze připevnit
pomocí kovové pásky
k jakémukoli sloupku,
zábradlí, osvětlení,
zastávky, atd.

- Kovová páska není
součástí dodávky
koše.

1 499,-

1 269,-

749,-

499,-

2 990,-

660 x 710 x 750 mm

80 l

16 kg

2 x Ø 310 x 910 mm

2 x 30 l

13 kg

360 x 300 x 660 mm

40 l

11 kg

Ø 60 x 1200 mm

Ø 250 x 400 mm

20 l

4,7 kg

Ø 450 x 730 mm

70 l

8 kg

405 x 405 x 800 mm

70 l

25 kg

Typ: 6521-A
(náhr. vložka) 
429,- Kč

Typ: 3953-A (náhr. vložka) 399,- Kč

Typ: 1023-A
(náhr. vložka) 
529,- Kč

Typ: 1022-A (náhr. vložka) 
350,- Kč

479,-

1 299,-
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