
88

-1

-4

-2

-5

-3

-6

Barevné provedeníNOVINKA

Zkombinujte si vlastní 

recyklační centrum

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Recyklační centrum
- Vyrobeno z velice pružného polyetylenu.

- Každá nádoba je vybavena spojovacím prvkem, který umožňuje pevné spojení
do sady (libovolné množství).

- Nádoby je možné vybavit vhodnými vhozy.

Vnitřní odpadkové koše
- Jednoduché a esteticky vydařené provedení odpadkových

košů ocelové konstrukce. Povrchová úprava práškovou
barvou. Koše jsou primárně určeny do vnitřních prostor.

- Standardně dodáváno v provedení jednotlivých košů bez
ražby na límci.

- Koš je tvořen nádobou na odpad a límcem. Límec je
odnímatelný a slouží k upevnění igelitového pytle, který se
vkládá do nádoby.

- Koš je osazen plastovými nožkami, které zamezují poškození
podlahy.

- Barevné provedení límce koše dodáváno ve standardní
nabídce barevného provedení. Na přání zákazníka lze koš
opatřit barevným odstínem dle specifikace.

Vnitřní nádoby na tříděný odpad
- Dodáváno v provedení se třemi nebo pěti oddělenými vhozy.

Ocelové konstrukce nádob mají povrchovou úprava
práškovou barvou. Nádoby jsou primárně určeny do vnitřních
prostor. 

- Jsou tvořené nádobou na odpad a víkem s vhozovými límci.
V nádobě jsou oddělené šachty pro každý druh odpadu.
Do šachty se vkládá igelitový pytel, který je zajištěn upínacím
rámečkem.

- Nádoba je osazena plastovými nožkami a úchyty.

- Standardně dodáváno v provedení bez ražby na límci.
Na přání zákazníka lze koš opatřit barevným odstínem dle
specifikace.

Nádoba
Typ: 7768

- Nádoba je opatřena víkem 
a spojovacím adaptérem.

- Materiál: polyetylen.

Barevné vhozy
Typ: 7769

- Materiál: polyetylen.

290 x 520 x 780 mm

87 l

4,2 kg

1306 x 323 x 679 mm

5 x 51,8 l

45 kg

785 x 323 x 679 mm

3 x 51,8 l

30 kg

420 x 203 x 13 mm

Adaptér pro 
spojení jednotlivých 
nádob do skupiny.

Typ: 7769-1 Typ: 7769-2 Typ: 7769-3 Typ: 7769-4 Typ: 7769-5

Víko nádoby, které
slouží pro uchycení
barevných vhozů.

2 399,-

399,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

TYP OBSAH (l) HL. ROZMĚRY (mm) HMOTNOST (kg) CENA (Kč)
8292 27,8 268 x 318 x 407 4,5 1 299,-
8293 32,8 268 x 318 x 474 5,0 1 399,-
8294 37,8 268 x 318 x 541 5,5 1 599,-

Typ: 8292

Typ: 8293

Typ: 8294 Do límce koše lze vypálit
libovolný nápis, nebo
logo.

Typ: 8295

Typ: 82968 690,-
12 990,-

Do vyprodání zásob.
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