
105

Odpadkové koše
na recykláciu
Typ: 7764, 7772

- Odpadkové koše sú vyrobené
z kvalitnej pozinkovanej ocele
lakovanej práškovou farbou (modrý -1,
zelený -2, žltý -4, červený -6).

- Konštrukcia košov je prispôsobená
na jednoduchý zber a triedenie
odpadov ako sú papier, sklo, plast,
kovy a zmiešaný odpad.

- Koše je možné vybaviť pozinkovanou
vložkou alebo vrecom na odpad,
ktoré je možné prichytiť
prostredníctvom pružných obručí. 

- Koše je možné využiť ako v interiéri,
tak aj v exteriéri a je možné z dvoch
alebo viacerých košov vytvoriť
stabilnú zostavu. Koše je možné
kotviť k podlahe.

LUXUSNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

31,00
Typ: 7764-V
(pozinkovaná vložka)

- Voliteľné
príslušenstvo.45 l (vrece Typ: 1077)

490 x 490 x 1090 mm

29,1 kg

Aretácia veka
v otvorenej polohe.

Uchytenie plastového
vreca.

216,00
Typ: 7764-6

- Varianta so strieškou.

45 l (vrece Typ: 1077)

490 x 490 x 860 mm

25 kg

176,00
Typ: 7772-1

- Varianta bez striešky.

Mnoho možností

skladania košov do zostáv

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

Odpadkový kôš   Typ: 3800

- Nerezový odpadkový kôš s výklopnou
nádobou. Vyklopenie nádoby umožňuje
vybratie igelitového vreca. Z dôvodu 
stability a ochrany pred odcudzením 
je nutné koše kotviť k podložke.

- Kôš je vybavený pevnou strieškou 
a zámkom nádoby.

Odpadkový kôš   Typ: 3801

- Nerezový odpadkový kôš s vnútornou
vyberateľnou pozinkovanou vložkou.

- Kôš je upravený  na kotvenie k podložke.

Odpadkový kôš   Typ: 3802

- Nerezový odpadkový kôš. Nádoba sa otáča
okolo stĺpika, čo umožňuje vybratie
igelitového vreca. Z dôvodu stability
a ochrany pred odcudzením je nutné kôš
kotviť k položke.

- Kôš je vybavený pevnou strieškou 
a zámkom nádoby.

Vhodný do reprezentatívnych

vonkajších priestorov.

573,00

485,00

518,00
600 x 250 x 1000 mm

55 l

Ø 568 x 860 mm

85 l

658 x 220 x 868 mm

55 l
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