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Műa. hulladékgyűjtő - Marshal
- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.

- Két részből áll - hulladékgyűjtő edény és fedél.

- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.

- A fedél jól elzáródik és így a hulladéktároló önoltó.

- Előnye - nagy űrtartalom.

4121 típus 4120 típus

Kiváló stabilitás

Ø 391 x 927 mm

57 l

9,1 kg

Ø 457 x 1067 mm

95 l

10,5 kg

TOPSY 
hulladékgyűjtő   
4143 típus

- A világon legtöbbet eladott kültéri hulladékgyűjtő.

- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.

- Vandalizmusnak is ellenáll, nem reped.

- A kiváló minőség hosszú élettartamot biztosít.

- Robusztus horganyzott betéttel
és megbízható univerzális zárral szállítjuk.

- 10 db feletti rendelésnél más színben is rendelhető.

- Használható a települések, iskolák, bevásárlóközpontok,
benzinkutak, parkolóházak, parkok hulladékgyűjtésére.

MINI PLAZA 
hulladékgyűjtő   
4144 típus

- Hulladékgyűjtő modern kivitelben.

- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül

- Szerkezete magas stabilitást biztosít.

- Fogantyúval ellátott horganyzott betéttel szállítjuk.

- Kulcs nélkül zárható.

- Ellátva széles bedobó nyílással.

- Aljzathoz rögzíthető.

- Városközpontokban, parkolókban stb. használható.

LUNA Hulladékgyűjtő
- Design és kivitelezés az európai piac legmodernebb elvárásai

szerint. Nagy ellenálló képességű „Durapol” műanyagból készült.

- A hulladékgyűjtő része a polietilénzsák-tartó keret is.

- Az edény szélén található peremek a könnyebb
mozgathatóságot biztosítják.

- Az edény felületén kialakított kiemelkedések akadályozzák az
összetapadást.

- Ovális alapformája kisebb térben helyet takarít meg.

- Ajánlott a padlóhoz rögzíteni.

Durapolból készült

hulladékgyűjtő

vandalizmusnak is ellenáll

• DURAPOL - egyedi összetételű speciális műanyag,
extrém mechanikai- és hőellenálással.

A hulladékgyűjtők aljzathoz rögzíthetők.

KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK

Megrendelésre más

színben is szállítjuk

3695 típus - Fedéllel
ellátott kivitel zárral.

3694 típus - Fedél nélküli kivitel.

91 900,- 99 400,-

51 700,- 73 500,-

Ø 462 x 955 mm

63 l12,6 kg

566 x 443 x 795 mm

60 l
566 x 443 x 945 mm

60 l

Ø 543 x 1000 mm

90 l15 kg

4120 típus4121 típus

78 200,-
60 100,-
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