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Kosze do segregacji śmieci
- Kosze na śmieci są wykonane

z wysokiej jakości stali ocynkowanej,
malowanej farbą proszkową
(niebieski -1; zielony -2; żółty -4;
czerwony -6).

- Konstrukcja koszy jest przystosowana
do prostego zbioru i segregacji
śmieci, np. papieru, szkła, plastiku,
metalu i odpadów mieszanych.

- Kosze można wyposażyć we wkładkę
ze stali ocynkowanej lub plastiku
bądź w worek na śmieci, który
można przymocować elastycznymi
obręczami.

- Kosze można wykorzystać zarówno
w pomieszczeniach, jak i na
zewnątrz, można również połączyć
dwa lub więcej koszy w stabilny
komplet. Kosze można przymocować
do podłogi.

LUKSUSOWE KOSZE NA ŚMIECI

135,00
Typ: 7764-V
(wkładka)

- Dodatek opcjonalny.
45 l (worek Typ: 1077)

490 x 490 x 1090 mm

29,1 kg

Blokada pokrywy
w pozycji otwartej.

Uchwyt worka
plastikowego.

1 171,00
Typ: 7764-6

- Wariant z daszkiem.

45 l (worek Typ: 1077)

490 x 490 x 860 mm

25 kg

982,00
Typ: 7772-1

- Wariant bez daszku.

Wiele możliwości

łączenia koszy w grupy

Kosz na odpady   Typ: 3800

- Nierdzewny kosz na odpady z otwieranym
pojemnikiem. Otwarcie pojemnika
umożliwia wyjęcie worka. Ze względu na
stabilność i ochronę przed kradzieżą, kosz
należy przymocować do podłoża.

- Kosz jest zaopatrzony w stały daszek 
i zamek pojemnika.

Kosz na odpady   Typ: 3801

- Nierdzewny kosz na odpady 
z wewnętrzną, wyjmowaną, 
ocynkowaną wkładką.

- Kosz jest przystosowany 
do mocowania do podłoża.

Kosz na odpady   Typ: 3802

- Nierdzewny kosz na odpady. Pojemnik obraca
się wokół słupka co umożliwia wyjęcie worka.
Ze względu na stabilność i ochronę przed
kradzieżą, kosz należy przymocować do
podłoża.

- Kosz jest zaopatrzony w stały daszek 
i zamek pojemnika.

Stosowane do miejsc

reprezentacyjnych

2 890,00
2 585,00

2 711,00

600 x 250 x 1000 mm

55 l

Ø 568 x 860 mm

85 l658 x 220 x 868 mm

55 l
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