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POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

Kosz pięciokomorowy
Typ: 7375

- Pięciokomorowy kosz na śmieci do segregacji odpadów. Przydatny w biurach, pomieszczeniach administracyjnych, przy wejściach
do pomieszczeń. Znajdzie zastosowanie także w centrach handlowych, w halach wystawowych i na dworcach.

- Pokrywa centralna jest zamykana na klucz trójkątny. Łatwe otwarcie i zabezpieczenie w pozycji otwartej umożliwia siłownik gazowy.
Wewnętrzna przestrzeń kosza jest podzielona przegrodami na pięć sekcji. Każda sekcja jest wyposażona w ramkę na worek.

- Kosz na odpady można zamocować do podłoża (materiał łączący nie wchodzi w skład dostawy). Kosz jest wyposażony w cztery plastikowe
uchwyty służące do jego przemieszczania. Wykończenie za pomocą farby proszkowej.

Trójkomorowe kosze na śmieci do użytku na zewnątrz
- Solidna konstrukcja z blachy ocynkowanej, pokryta wysokiej jakości antykorozyjną farbą proszkową.

- Nogi o regulowanej wysokości z jednej strony i kółka z drugiej wraz z uchwytami bocznymi ułatwiają manipulację. 

- Zamykana pokrywa zapewnia dostęp do praktycznych wkładek plastikowych lub worków mocowanych prostymi obręczami.

Kosz trzykomorowy
Typ: 7792

- Trzykomorowy kosz na śmieci.

- Otwory wlotowe zaopatrzone w gumowe wloty.

- Zamykane drzwi, 3 wyjmowane metalowe
pojemniki pojemność 55 l.

- Plastikowe uchwyty po bokach dla łatwej
obsługi.

- Wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany
proszkowo, trwały na promieniowanie UV.

1600 x 400 x 800 mm

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

90 kg

1117 x 400 x 800 mm

3 x 55 l (worek Typ: 5030)

57 kg

Zamek
Pokrywa centralna jest
zamykana na trójkątny
klucz.

Miejsce na reklamę.

Blokada pokrywy
w pozycji otwartej.

Kosze są wyposażone we wkładkę plastikową
i sprężynę do mocowania worka.

Ramka na worek. Siłownik gazowy.

2 361,00

1 868,00

3 x 70 l

1050 x 350 x 720 mm

33 kg

Typ: 7762

- Kosz potrójny.

70 l350 x 350 x 720 mm11 kg

Typ: 7763

- Osobny kosz, dostarczany w 4 wersjach
kolorystycznych (niebieski 7763-1; zielony
7763-2; żółty 7763-4; czerwony 7763-6).

1 328,00
530,00
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