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NOVINKA

Skombinujte si vlastné

recyklačné centrum

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Recyklačné centrum
- Vyrobené z veľmi pružného polyetylénu.

- Každá nádoba je vybavená spojovacím prvkom, ktorý umožňuje pevné spojenie
do sady (ľubovoľné množstvo).

- Nádoby je možné vybaviť vhodnými vhadzovacími otvormi.

Nádoba
Typ: 7768

- Nádoba je vybavená vekom
a spojovacím adaptérom.

- Materiál: polyetylén.

Farebné kryty
s vhadzovacím
otvorom
Typ: 7769

- Materiál: polyetylén.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

Adaptér na spojenie
jednotlivých nádob
do skupiny.

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

Veko nádoby, ktoré
slúži na prichytenie
farebných krytov
s vhadzovacím
otvorom.

98,00

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

TYP OBJEM (l) HL. ROZMERY(mm) HMOTNOSŤ (kg) CENA (EUR)
8292 27,8 268 x 318 x 407 4,5 55,00
8293 32,8 268 x 318 x 474 5,0 59,00
8294 37,8 268 x 318 x 541 5,5 68,00

Typ: 8292

Typ: 8293

Typ: 8294

Typ: 8295

Typ: 8296

17,40

Farebné prevedenieVnútorné odpadkové koše
- Jednoduché a esteticky vydarené prevedenie odpadkových

košov oceľovej konštrukcie. Povrchová úprava práškovou
farbou. Koše sú primárne určené do vnútorných priestorov.

- Štandardne dodávané v prevedení jednotlivých košov bez
ražby na obrube.

- Kôš je tvorený nádobou na odpad a obrubou. Obruba je
odnímateľná a slúži na upevnenie igelitového vreca, ktoré sa
vkladá do nádoby.

- Kôš je vybavený plastovými nožičkami, ktoré zabraňujú
poškodeniu podlahy.

- Farebné prevedenie obruby dodávané v štandardnej ponuke
farebného prevedenia. Na želanie zákazníka je možné kôš
vyrobiť v inom farebnom prevedení podľa špecifikácie.

Vnútorné nádoby na triedený odpad
- Dodávané v prevedení s tromi alebo piatimi vhadzovacími

otvormi. Oceľové konštrukcie nádob majú povrchovú úpravu
práškovou farbou. Nádoby sú primárne určené do
vnútorných priestorov. 

- Sú tvorené nádobou na odpad a vekom s vhadzovacími
obrubami. V nádobe sú oddelené šachty pre každý druh
odpadu. Do šachty sa vkladá igelitové vrece, ktoré je
zabezpečené upínacím rámčekom.

- Nádoba je vybavená plastovými nožičkami a úchytmi.

- Štandardne dodávané prevedenie bez ražby na obrube.
Na želanie zákazníka je možné kôš vyrobiť v inom farebnom
prevedení podľa špecifikácie. 

Do obruby koša je
možné vypáliť ľubovoľný
nápis alebo logo.

365,00
546,00

Do vypredania zásob.
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