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KOSZE ZEWNĘTRZNE

Dwuczęściowy kosz
Typ: 5229-1 niebieski
Typ: 5229-2 zielony
- Zawieszany dwuczęściowy kosz
na stalowym stojaku.
- Pojemniki można z łatwością
przemieszczać. Stojak można
przytwierdzić do mocnej
podkładki. Pokryty farbą
proszkową.

263,00
Kosz z daszkiem
i wyjmowaną wkładką

13 kg
2 x Ø 310 x 910 mm

241,00

Typ: 1023-1 niebieski (+ wkładka)
Typ: 1023-2 zielony (+ wkładka)

2 x 30 l

- Tradycyjne kosze na śmieci o dużej pojemności

Typ: 1023-A
(wkładka wymienna)
91,00 zł

16 kg
660 x 710 x 750 mm

- Wyjmowana wkładka z ocynkowanej blachy.
Wkładka wyposażona w uchwyty ułatwiające
manipulację. Konstrukcja kosza pokryta farbą
proszkową.

80 l

Kosz z uchylnym
daszkiem
Typ: 6521-1 niebieski
(+ wkładka)
Typ: 6521-2 zielony
(+ wkładka)
- Kosz z otwieraną ścianką.

214,00

- Składową częścią kosza jest
ocynkowana wkładka.
- Powierzchnia wykończona
farbą proszkową.
11 kg

45,00

360 x 300 x 660 mm

Typ: 6999

40 l

- Ogniowo cynkowany słupek,
nadaje się do zabetonowania

Typ: 6521-A
(wkładka wymienna)
65,00 zł

- W górnej części zaślepiony.

Kosz zawieszany
Typ: 4272-1 niebieski
Typ: 4272-2 zielony
- Konstrukcja kosza
zwiększa jego
mechaniczną
odporność.
- Częścią kosza jest
uchwyt który
za pomocą
metalowych pasków,
można przymocować
do słupka, znaku,
ogrodzenia, itp.
- Paski nie są
dostarczane wraz
z koszem.

121,00
4,7 kg
Ø 250 x 400 mm
20 l

Ø 60 x 1200 mm

518,00
Typ: 1022 (kosz + wkładka)
- Kosz na śmieci składający
się ze stojaka w kolorze
szarym i wyjmowanej
wkładki z ocynkowanej
blachy. Bardzo łatwa
i szybka manipulacja.

- Żarowo ocynkowana konstrukcja
stalowa. Wypełnienie dekoracyjne
z ocynkowanej blachy pokrytej farbą
proszkową.
- Wyjmowana wkładka z ocynkowanej blachy. Możność
przytwierdzenia kosza do podkładki.

8 kg
Ø 450 x 730 mm
70 l

92,00

Kosz na śmieci perforowany
Typ: 3953 (kosz + wkładka)

25 kg

Typ: 1022-A
(wkładka wymienna)
56,00 zł

405 x 405 x 800 mm
70 l
Typ: 3953-A (wkł. wym.) 65,00 zł
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