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KOSZE NA ŚMIECI – GASTRONOMIA

Spełnia wymagania

higieniczne w gastronomii

Kosze pedałowe   Typ: 7510, 7511, 7512

- Estetyczny wygląd kosza umożliwia użycie w wielu różnych pomieszczeniach.

- Łatwe użycie i utrzymanie.

- Materiały wysokiej jakości (polietylen i stal nierdzewna).

- Zintegrowany tłumik wieka do cichego zamykania.

- Konstrukcja wewnętrzna zawiasu zapobiega 
uszkodzeniom okolicy (np. ścian).

TYP OPIS
OBJĘTOŚĆ

(l)
KOLOR

WYMIARY 
(mm)

CENA
(zł)

7510 Kosz na śmieci 30 biały/czerwony/żółty 425 x 271 x 536 412,00
7510-A* Wkładka kosza 30 czarny 376 x 230 x 460 191,00

7511 Kosz na śmieci 50 biały/czerwony/żółty 456 x 292 x 719 496,00
7511-A* Wkładka kosza 50 czarny 402 x 249 x 646 222,00

7512 Kosz na śmieci 68 biały/czerwony/żółty 500 x 311 x 803 582,00
7512-A* Wkładka kosza 68 czarny 451 x 259 x 718 254,00

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

Kosz z pedałem – STEP ON
Typ: 3790

- Wytrzymały mechanizm otwierania pedałem
do wrzucania odpadów bez dotyku rąk.
Szczelna pokrywa chroni przed
wydostawaniem się zapachów i bakterii.
Bardzo ciche zamykanie pokrywy.

- Bardzo długa żywotność wyrobu, polecane do
profesjonalnych zastosowań dla wymagających.
Mocna konstrukcja z tworzywa sztucznego
z elementami ze stali nierdzewnej.

- Ergonomiczne wykonanie z bocznym
dostępem dla łatwego i bezpiecznego
opróżniania.

- Zaczepy do mocowania worka wykonane ze
stali nierdzewnej.

- Łatwe czyszczenie kosza dzięki zaokrąglonym
narożnikom.

- Materiał: polipropylen.
410 x 540 x 940 mm

100 l (worek Typ: 1076)

12,6 kg

919,00

Kosz na odpady Polaris 
90 l Typ: 4461 (bez pokrywy)

- Kosz z tworzywa z pedałem i kółkami.

- Wyposażony w uchwyty na worek.

- Kółka i mocny uchwyt ułatwiają manipulację.

- Pedał otwiera kosz bez dotykania go rękoma.

- Właściwości kosza predestynują go do użycia 
w profesjonalnych zastosowaniach 
(kuchnie, restauracje, hotele).

- Pojemnik jest dostarczany bez pokrywy,
którą można zamówić dodatkowo
w potrzebnym kolorze.

Typ: 4462 beżowa pokrywa
Typ: 4463 niebieska pokrywa
Typ: 4464 zielona pokrywa
Typ: 4465 żółta pokrywa
Typ: 4466 czerwona pokrywa

Pokrywa

91,00

510 x 470 x 930 mm

90 l (worek Typ: 1076)

beżowy

14 kg

302,00

* Do wyczerpania zapasów.
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