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NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Päťkomorový kôš
Typ: 7375

- Päťkomorový odpadkový kôš na separáciu odpadov, vhodný ako do kancelárií, tak aj do vstupných hál alebo centrálnych priestorov
administratívnych budov. Uplatnenie nájde aj v obchodných centrách, výstaviskách či nádražiach.

- Centrálne veko je uzamykateľné trojhranným kľúčom. Ľahké otváranie a zabezpečenie v otvorenej polohe umožňuje plynová vzpera.
Vnútorný priestor koša je prepážkami rozdelený do piatich sekcií. Každá sekcia je vybavená rámčekom na vrece.

- Odpadkový kôš je možné kotviť k podložke (spojovací materiál nie je súčasťou dodávky). Kôš je vybavený štyrmi plastovými držiakmi
pre jednoduchšiu manipuláciu. Povrchová úprava práškovou farbou.

Vonkajšie odpadkové koše trojkomorové
- Robustná konštrukcia z pozinkovaného plechu vybavená kvalitnou antikoróznou úpravou práškovou farbou.

- Výškovo nastaviteľné nohy na jednej strane a kolieska na druhej strane spolu s bočnými úchytmi umožňujú jednoduchú manipuláciu.

- Uzamykateľné odklápacie veko umožní prístup k praktickým vnútorným plastovým vložkám alebo vreciam uchytenými jednoduchými
obručami.

Trojkomorový kôš
Typ: 7792

- Trojkomorový kôš na triedenie odpadu.

- Vhadzovacie otvory vybavené gumovými krytkami.

- Uzamykateľné dvierka, 3 vyberateľné kovové
nádoby s objemom 55 l.

- Na bokoch plastové držiaky pre ľahkú
manipuláciu.

- Vyrobený z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou práškovou farbou a polepom, ktorý je
odolný voči UV žiareniu.

1600 x 400 x 800 mm

3 x 110 l (vrece Typ: 1077)
2 x 54 l (vrece Typ: 5030)

90 kg

1117 x 400 x 800 mm

3 x 55 l (vrece Typ: 5030)

57 kg

Zámok
Centrálne veko
je uzamykateľné
trojhranným kľúčom.

Miesto na reklamu.

Aretácia veka v otvorenej polohe.

Koše sú vybavené plastovou vložkou a pružinou
na uchytenie vreca.

Rámček na vrecia. Plynová vzpera.

472,00

3 x 70 l

1050 x 350 x 720 mm

33 kg

Typ: 7762

- Trojkôš.

70 l350 x 350 x 720 mm11 kg

Typ: 7763

- Samostatný kôš, dodáva sa v 4 farebných
variantách označenia (modrý 7763-1,
zelený 7763-2, žltý 7763-4, červený 7763-6).

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

770,00

455,00

190,00
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