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NÁDOBY NA ZBER DOKUMENTOV 
URČENÝCH NA SKARTÁCIU

145,00
210,00

289,00

438,00

Nádoba s objemom 415 litrov   Typ: 7284

- Ľahká hliníková konštrukcia nádoby spevnená pozdĺžnymi
výstuhami.

- Ľahká manipulácia pomocou dvoch pevných a dvoch otočných
koliesok s brzdou s priemerom 125 mm.

- Vyklápacie veko je zabezpečené pákovými uzávermi.

Nádoba s objemom 27 litrov   Typ: 7283

- Pevná hliníková konštrukcia nádoby a veka umožňuje bezpečné
skladovanie predovšetkým dátových nosičov ako sú CD, DVD
a diskety.

- Ľahká manipulácia pomocou dvoch držiakov na boku nádoby.

- Vo veku vhadzovací otvor prispôsobený dvom veľkostiam
rozmerov CD a DVD.

- Veko zabezpečené pákovým uzáverom.

Nádoba s objemom 70 litrov   Typ: 7282

- Hliníková nádoba vystužená pozdĺžnymi rebrami má veľkú
pevnosť a stabilitu.

- Manipuláciu uľahčujú dva sklopné držiaky.

- Uzamykateľné odklápacie veko je vybavené pákovým uzáverom.

- Pre ľahké vhadzovanie bez nutnosti otvárania veka slúži 
otvor 325 x 40 mm.

Ponúkané veľkosti od 27 
do 415 litrov nájdu svoje
uplatnenie predovšetkým
v bankách, poisťovniach
a úradoch štátnej správy a všade
tam, kde vznikajú dôverné
dokumenty. Nádoby slúžia
na bezpečné ukladanie
a uchovávanie dokumentov,
nosičov dát určených 
k následnej skartácii.

Nádoba s objemom 240 litrov   Typ: 7281

- Hliníková nádoba vystužená pozdĺžnymi rebrami má veľkú
pevnosť a stabilitu.

- Pre ľahkú manipuláciu je vybavená dvomi kolesami s priemerom
200 mm.

- Otvárateľné veko je z jednej strany zabezpečené pántmi
a z druhej pákovým uzáverom s možnosťou uzamknutia.

- Vhadzovací otvor vo veku s rozmerom 420 x 40 mm umožňuje
vhadzovanie dokumentov bez nutnosti veko otvárať.

vnútorné rozmery 550 x 450 x 1030 mm
vonkajšie rozmery 700 x 570 x 1055 mm

12 kg

vnútorné rozmery 355 x 355 x 530 mm
vonkajšie rozmery 415 x 415 x 550 mm

6 kg

vnútorné rozmery 350 x 250 x 300 mm
vonkajšie rozmery 400 x 300 x 330 mm

2 kg

vnútorné rozmery 990 x 630 x 690 mm
vonkajšie rozmery 1080 x 680 x 860 mm

30 kg
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Typ: 7282
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Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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