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ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO

Vyhovují hygienickým 

požadavkům gastronomie

Odpadkový koš Polaris 
90 l    Typ: 4461 (bez víka)

- Plastový koš s nášlapným mechanismem 
a kolečky.

- Vybaven háčky pro uchycení pytle.

- Kolečka a pevné držadlo usnadňují manipulaci. 

- Nášlapný mechanismus otevře koš bez 
dotyku rukou.

- Svislé prolisy zpevňují nádobu a předurčují 
k využití v profesionálních provozech 
(kuchyně, jídelny, hotely).

- Nádoba je dodávána bez víka, které lze 
přiobjednat dle požadované barvy.

Typ: 4462 béžové víko
Typ: 4463 modré víko
Typ: 4464 zelené víko
Typ: 4465 žluté víko
Typ: 4466 červené víko

Nášlapné koše   Typ: 7510, 7511, 7512

- Estetický vzhled koše umožňuje široké použití v mnoha prostředích.

- Snadné používání a snadná údržba.

- Velice kvalitní materiály (polyetylen a nerezová ocel).

- Integrovaný tlumič víka pro tiché uzavření.

- Vnitřní konstrukce závěsu zabraňuje 
poškození okolí (stěny, …).

Nášlapný koš – STEP ON
Typ: 3790

- Robustní pedálové otevírání pro odhazování
odpadu bez dotyku rukou. Dokonale těsnící
víko brání šíření zápachu a bakterií. 
Velmi tiché zavírání víka.

- Velmi dlouhá životnost výrobku, vyvinuto pro
profesionální použití v náročných prostředích.
Robustní plastová konstrukce s nerezovými díly
nekoroduje.

- Ergonomické provedení s bočním otevíráním
pro pohodlné a bezpečné vyprazdňování
odpadu.

- Kvalitní závěsy z nerezu pro upevnění
plastového pytle. Snadné čistění nádoby díky 
zaoblenému tvaru a neporéznímu plastu.

- Materiál: polypropylen.

Víko

TYP POPIS
OBJEM

(l)
BARVA

ROZMĚRY 
(mm)

CENA
(Kč)

7510 Odpadkový koš 30 bílá/červená/žlutá 425 x 271 x 536 2 390,-
7510-A* Vložka koše 30 černá 376 x 230 x 460 969,-

7511 Odpadkový koš 50 bílá/červená/žlutá 456 x 292 x 719 2 890,-
7511-A* Vložka koše 50 černá 402 x 249 x 646 1 190,-

7512 Odpadkový koš 68 bílá/červená/žlutá 500 x 311 x 803 3 390,-
7512-A* Vložka koše 68 černá 451 x 259 x 718 1 390,-

519,-

410 x 540 x 940 mm

100 l (pytel Typ: 1076)

12,6 kg

510 x 470 x 930 mm

90 l (pytel Typ: 1076)

béžová

14 kg

5 190,-

1 699,-

Typ: 7510-6

Typ: 7510-4

Typ: 7510-7

Typ: 7511-6

Typ: 7511-4

Typ: 7511-7

Typ: 7512-6

Typ: 7512-4

Typ: 7512-7

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

* Do vyprodání zásob.
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