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NOWOŚĆ

Stwórz swoje własne

centrum recyklingu

POJEMNIKI DO SORTOWANIA ŚMIECI

Centrum recyklingu
- Wykonane z polietylenu o wysokiej elastyczności.

- Każdy pojemnik jest wyposażony w element łączący, który umożliwia zestawienie
grupy (dowolna liczba).

- Pojemniki można wyposażyć w odpowiednie otwory wrzutowe.

Pojemnik
Typ: 7768

- Pojemnik jest opatrzony
pokrywą i adapterem łączącym.

- Materiał: polietylen.
Kolorowe 
otwory wrzutowe
Typ: 7769

- Materiał: polietylen.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

Adapter
do łączenia
pojemników
w grupy.

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

Pokrywa pojemnika,
która służy do montażu
kolorowych otworów
wrzutowych.

433,00

67,00

TYP POJEMNOŚĆ (l) GŁ. WYMIARY (mm) MASA (kg) CENA (zł)
8292 27,8 268 x 318 x 407 4,5 223,00
8293 32,8 268 x 318 x 474 5,0 223,00
8294 37,8 268 x 318 x 541 5,5 254,00

Typ: 8292

Typ: 8293

Typ: 8294

Typ: 8295

Typ: 8296

KoloryWewnętrzne kosze na odpady
- Prosty i estetycznie projekt koszy na śmieci o konstrukcji

stalowej. Malowanie proszkowe. Kosze są przeznaczone
przede wszystkim do użytku w pomieszczeniach.

- Dostarczane standardowo w konstrukcji pojedynczych koszy
bez wytłoczeń na kołnierzu. 

- Kosz składa się z kosza na śmieci i kołnierza. Kołnierz jest
zdejmowany i służy do mocowania plastikowego worka,
który wkłada się do pojemnika. 

- Kosz wyposażony jest w plastikowe nóżki, które zapobiegają
uszkodzeniu podłogi.

- Kolor kołnierza kosza dostarczany jest w standardowej
ofercie kolorystycznej. Na życzenie klienta kosz może być
wyposażony w odcień według specyfikacji. 

Pojemniki wewnętrzne na odpady 
sortowane
- Dostarczany z trzema lub pięcioma oddzielnymi wkładkami.

Konstrukcje stalowe kontenerów są lakierowane proszkowo.
Kontenery przeznaczone są przede wszystkim do użytku
w pomieszczeniach. - Składają się z kosza na śmieci i pokrywy
z wkładanymi kołnierzami. W kontenerze znajdują się
oddzielne otwory wrzutowe dla każdego rodzaju odpadów.
Do otworu wrzutowego wkładany jest plastikowy worek,
który jest zabezpieczony ramą zaciskową. 

- Pojemnik wyposażony jest w plastikowe nóżki i uchwyty.

- Na życzenie klienta kosz może być wykonany w odcieniu
według specyfikacji.

- Dostarczany standardowo bez wytłoczeń na kołnierzu.
Na życzenie klienta kosz może być wyposażony w odcień
według specyfikacji. 

W kołnierzu kosza
można wypalić dowolny
napis lub logo. 

1 496,00
2 225,00

Do wyczerpania zapasów.
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