Nice
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
- Wykonane z 1 i 1,5 mm walcowanych na zimno, ocynkowanych ogniowo
blach stalowych, oraz 3 mm z antykorozyjnym podkładem cynkowym.
- Malowany termo utwardzalną poliestrową farbą proszkową.
- Elementy łączeniowe wykonane z wysokiej jakości
stali nierdzewnej.
- Wolno stojące z możliwością zamontowania do ścian lub podłóg
za pomocą śrub (nie zawarte w zestawie)
- Wyposażone w uchwyt na worki
- Dostępne mocowanie worka pozwalające ukryć worek wewnątrz kosza.
- Dostępne z zamykaną pokrywą na ważne dokumenty
- Wersja Security na przeźroczyste worki, pozwalająca na skontrolowanie zawartości bez opróżniania kosza.
- Dostępna wersja z pedałem otwarcia pokrywy, zawierającym pochłaniacz energi,
dzięki czemu pokrywa opada powoli i bez hałasu
- Modułowa budowa pozwala łączyć kosze w stacje do recyklingu za pomocą nitów (zawarte w zestawie).
- Dostępne z gumową 7 mm stopką.
- Do użytku z workami 30-60-100l w zależności

Kolory
Korpusu

od wybranej wersji kosza.

Pokryw

- Produkt może być użytkowany na zewnątrz w normalnych
warunkach środowiskowych. W ekstremalnych warunkach
środowiskowych (np. wysokim zasoleniu lub wysokiej wilgotności
i wysokich temperaturach) produkt powinien zostać

Wersje standardowe

dodatkowo zabezpieczony, co pociąga za sobą dodatkowe koszty
i wymagane jest minimum ilościowe.

Pokrywy typu Swing
45 l.

75 l.

65 l.

95 l.

Ważne
Dokumenty

Nice przykładowe stacje do recyklingu

Otwarta
75 l.
Zestaw 2 koszy
(okrągłych)

Zestaw 4 koszy
zestaw 3 koszy
(okrągłe i prostokątny) (okrągłe i prostokątne)

Pojemność

Waga

Zestaw 4 koszy
(prostokątne)

Otwarta
95 l.

Wersja Security
95 l.

Otwarta
150 l.

WERSJE SPECJALNE
(Na zapytanie, wymagane minima ilościowe)

Wymiary(mm)

45 litrów

9,8 kg

425 x 230 x 525

65 litrów

11,3 kg

338 x 425 x 525

75 litrów

12,6 kg

425 x 230 x 800

95 litrów

14,1 kg

338 x 425 x 800

Security 95 l.

11 kg

338
425
x 800
2 xx 15
litros

150 litrów

14,2 kg

503 x 425 x 800

Z pedałem otwarcia pokrywy.
45 l.

65 l.

75 l.

tel. (+48) 22 244 38 21

ul. Kineskopowa 1 lok 114

zamowienia@eko4city.pl

Fax. (+48) 22 295 13 62

05-500 Piaseczno

www.eko4city.pl

95 l.

