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VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Kôš so strieškou 
a vyberateľnou 
vložkou
Typ: 1023-1 modrý (+ vložka)
Typ: 1023-2 zelený (+ vložka)

- Tradičné odpadkové koše s veľkým objemom.

- Vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu.
Vložka vybavená držiakmi pre ľahkú
manipuláciu. Konštrukcia koša ošetrená
práškovou farbou.

Odpadkový kôš
perforovaný
Typ: 3953 (kôš + vložka)

- Žiarovo zinkovaná oceľová
konštrukcia. Dekoratívnu výplň tvorí
pozinkovaný plech následne ošetrený
práškovou farbou.

- Vyberateľná vložka z pozinkovaného
plechu. Možnosť kotvenia koša
k podložke.

Typ: 1022 (kôš + vložka)

- Odpadkový kôš tvorený
stojanom v práškovej farbe
a voľne vyberateľnou
vložkou z pozinkovaného
plechu. Veľmi ľahká
a rýchla manipulácia.

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

- Dvojdielny kôš závesný 
na oceľovom stĺpiku.

- Nádoby sú ľahko manipulovateľné.
Stĺpik je možné kotviť k pevnej
podložke. Povrchová 
úprava práškovou farbou.

Kôš s odklopnou
strieškou
Typ: 6521-1 modrý (+ vložka)
Typ: 6521-2 zelený (+ vložka)

- Odpadkový kôš s odklopnou
strieškou.

- Súčasťou koša je vložka 
z pozinkovaného plechu

- Povrchová úprava 
práškovou farbou.

Typ: 6999

- Žiarovo zinkovaný stĺpik
vhodný na zabetónovanie
(vybavený pätkou).

- V hornej časti zaslepený.

Závesný odpadkový kôš
Typ: 4272-1 modrý
Typ: 4272-2 zelený

- Spevnený lem koša
zvyšuje jeho 
mechanickú odolnosť.

- Súčasťou koša je
držiak, ktorý je možné
pripevniť pomocou
kovovej pásky k
akémukoľvek stĺpiku,
zábradliu, osvetleniu,
zastávky, atď.

- Kovová páska nie je
súčasťou dodávky
koša.

67,00

54,00

31,00

24,00

125,00

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 490 x 730 mm

70 l

8 kg

405 x 405 x 800 mm

70 l

25 kg

Typ: 6521-A
(náhr. vložka) 
17,30 EUR

Typ: 3953-A (náhr. vložka) 16,70 EUR

Typ: 1023-A
(náhr. vložka) 
24,00 EUR

Typ: 1022-A (náhr. vložka) 
15,30 EUR

18,40

62,00

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