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KOŠE NA PSIE EXKREMENTY

Kôš na psie exkrementy 50 l
Typ: 5225 – kôš so zásobníkom

- Plastový kôš so sklopnou klapkou na uzavretie vhadzovacieho
otvoru.

- Uzamykateľná schránka na papierové vrecká  a klapka sú
vyrobené z nerez ocele.

- Vrecká  sa zavesia na háčiky vo vnútri zásobníka. Ku košu je
možné objednať zinkovaný stĺpik s dĺžkou 150 cm (typ: 5225-B).
Stĺpik je vybavený pätkou vhodnou na zabetónovanie.

Papierové vrecko
na psie exkrementy
s papierovou
lopatkou
Typ: 5137

- Vrecká sú dodávané v balení
po 25 ks. Súčasťou každého
vrecka je jednoduchá lopatka
z kartónového papiera, ktorá
umožní  ľahkú manipuláciu
s exkrementami.

Sáčok na psie
exkrementy
Typ: 7397 

- Cena za ks (balenie 5000 ks),
kartón 100 blokov à 50 ks.

- Rozmer: 200 x 280 mm, 10 μ,
zelený, HD.

- Otvory na zavesenie 20 mm
od horného okraja,
perforácia 40 mm od
horného okraja.

50 l

128 x 280 mm

120,00

0,07 / ks

0,02 / ks

Kôš na psie exkrementy 35 l
Typ: 3821

- Kôš vyvinutý podľa najnovších požiadaviek klientov. Kompaktná konštrukcia koša
obsahuje nie len vhadzovací otvor na exkrementy, ale aj zásobník na sáčky. Výdaj
sáčkov zabraňuje vytiahnutiu väčšieho počtu kusov naraz. Vhadzovací otvor
zabraňuje kontaktu s obsahom koša. Spojenie tejto špeciálnej vhadzovacej šachty
a bočných držiakov dvierok umožňuje úplne hygienickú prevádzku.

- Kôš je vyrobený z veľmi odolného plastu, konštrukcia a dvierka sú dvojplášťové.
Povrch je štrukturovaný – zabraňuje nežiadúcemu polepeniu reklamami.

- Kôš je vybavený viditeľným grafickým označením.

Typ: 3821-A

Sáčky na psie exkrementy 
(balenie 4 x 250 sáčkov).

Maximálne hygienický!
419,00

64,00
439 x 348 x 1142 mm

35 l

15,2 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 5225-A – zásobník na vrecká

45,00
195 x 92 x 265 mm

Typ: 5225-B – stĺpik

23,00
Ø 60 x 1500 mm
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