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ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO

Nášľapný – STEP ON

210,00

Typ: 3790

- Robustné pedálové otváranie na odhadzovanie
odpadu bez dotyku rúk. Dokonale tesniace
veko bráni šíreniu zápachu a baktérií. Veľmi
tiché zatváranie veka.
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- Veľmi dlhá životnosť výrobku, vyvinuté
pre profesionálne použitie v náročnom
prostredí. Robustná plastová konštrukcia
s nerezovými dielmi nekoroduje.
- Ergonomické prevedenie s bočným otváraním
pre pohodlné a bezpečné vyprázdňovanie koša.
- Kvalitné závesy z nerezu na upevnenie
plastového vreca.
12,6 kg

- Ľahké čistenie nádoby vďaka zaoblenému
tvaru a neporéznemu plastu.

410 x 540 x 940 mm

- Materiál: polypropylén.

100 l (vrece Typ: 1076)

Nášľapné koše

Typ: 7510, 7511, 7512

- Estetický vzhľad koša umožňuje široké použitie v rôznom prostredí.
- Jednoduché používanie a ľahká údržba.
- Veľmi kvalitné materiály (polyetylén a nerezová oceľ).
- Integrovaný tlmič veka na tiché uzatváranie.

18,50

- Vnútorná konštrukcia závesu zabraňuje
poškodeniu okolia (steny, …).

Veko
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:

Odpadkový kôš Polaris
90 l Typ: 4461 (bez veka)

4462 béžové veko
4463 modré veko
4464 zelené veko
4465 žlté veko
4466 červené veko

65,00

- Plastový kôš s nášľapným mechanizmom
a kolieskami.
- Vybavený háčikmi na uchytenie vreca.
- Kolieska a pevné držadlo uľahčujú manipuláciu.
- Nášľapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku
rúk.
- Zvislé prelisy spevňujú nádobu, a predurčujú
k využitiu v profesionálnych prevádzkach
(kuchyne, jedálne, hotely).
- Nádoba je dodávaná bez veka, ktoré je
možné doobjednať podľa požadovanej farby.
14 kg

90 l (vrece Typ: 1076)

510 x 470 x 930 mm

béžová

Typ: 7510-7

Typ: 7511-7

Typ: 7512-7

Typ: 7510-6

Typ: 7511-6

Typ: 7512-6

Typ: 7510-4

Typ: 7511-4

Typ: 7512-4

TYP

POPIS

7510
7510-A
7511
7511-A
7512
7512-A

Odpadkový kôš
Vložka koša
Odpadkový kôš
Vložka koša
Odpadkový kôš
Vložka koša

85

OBJEM
(l)
30
30
50
50
68
68

FARBA
biela/červená/žltá
čierna
biela/červená/žltá
čierna
biela/červená/žltá
čierna

ROZMERY
(mm)
425 x 271 x 536
376 x 230 x 460
456 x 292 x 719
402 x 249 x 646
500 x 311 x 803
451 x 259 x 718

CENA
(EUR)
89,00
41,00
107,00
48,00
125,00
56,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

