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GASZTRO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Hulladéktároló pedállal   Típus: 7510, 7511, 7512

- Esztétikus megjelenés, számos környezetben használható.

- Könnyen kezelhető, egyszerű karbantartás.

- Kiváló minőségű anyagok (polietilén és rozsdamentes acél).

- Csendesen záródó fedél.

- A zsanér kiképzése óvja a környezetet pl. nem 
károsítja a falakat.

TÍPUS LEÍRÁS
ŰRTARTALOM

(l)
SZÍN

MÉRET
(mm)

ÁR
(Ft)

7510 Hulladéktároló edény 30 fehér/piros/sárga 425 x 271 x 536 34 100,-
7510-A* Betét 30 fekete 376 x 230 x 460 15 900,-

7511 Hulladéktároló edény 50 fehér/piros/sárga 456 x 292 x 719 41 100,-
7511-A* Betét 50 fekete 402 x 249 x 646 18 500,-

7512 Hulladéktároló edény 68 fehér/piros/sárga 500 x 311 x 803 48 200,-
7512-A* Betét 68 fekete 451 x 259 x 718 21 100,-

7510-6 típus

7510-4 típus

7510-7 típus

7511-6 típus

7511-4 típus

7511-7 típus

7512-6 típus

7512-4 típus

7512-7 típus

Kielégíti az élelmiszeripar

higiéniai követelményeit

STEP ON pedálos 
hulladékgyűjtő  3790 típus

- Nagyméretű pedállal nyitható, a hulladék így 
a hulladékgyűjtő érintése nélkül kidobható. 
A tökéletesen szigetelő fedél megakadályozza 
a szagok és a baktériumok terjedését. A fedél
nagyon halkan záródik.

- Hosszú élettartamú, nehéz körülmények
közötti professzionális használatra lett
kifejlesztve. Nagyméretű műanyag
konstrukció, nem rozsdásodó és nem
korrodálódó alkatrészekkel.

- Ergonomikus kivitel, oldalnyílással a hulladék 
kényelmes és biztonságos ürítéséhez.

- Rozsdamentes minőségi pántok a műanyag
szemeteszsák rögzítéséhez.

- Lekerekített formái és nem porózus felülete 
miatt könnyen tisztítható.

- Anyag: polipropilén.

410 x 540 x 940 mm

100 l (zsák 1076 típus)

12,6 kg

76 000,-

Polaris 90 l hulladékgyűjtő
4461 típus (fedél nélkül):

- Lábpedálos, kerekes műanyag kosár.

- Kis kampókkal van ellátva a zsák rögzítésére.

- A kerekek és a kemény nyél megkönnyítik 
a kezelését.

- A lábpedálos szerkezet kézzel való érintés
nélkül kinyitja a kosarat. 

- A függőleges élek szilárdabb tartást 
biztosítanak az edénynek, és lehetővé teszik 
professzionális felhasználását (konyhákban,
éttermekben, szállodákban).

- Az edény fedél nélkül kerül kiszállításra, amely
a kiválasztott színben utánrendelhető.

4462 típus bézs fedél 
4463 típus kék fedél
4464 típus zöld fedél 
4465 típus sárga fedél
4466 típus piros fedél

Fedél

7 600,-

510 x 470 x 930 mm

90 l (zsák 1076 típus)

bézs

14 kg

25 100,-

* A készlet erejéig.
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