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Specificaţii tehnice

Coş de gunoi COMBO

Culori disponibile

Coşul de colectare deşeuri COMBO, conceput pentru zonele de catering, a fost
creat pentru o colectare rapidă a deşeurilor cumulate în spaţiile de fast-food. Poate fi
folosit şi în varianta de coş de gunoi standard. Suprafaţa acestui coş de gunoi este
netedă, ceea ce-i conferă o curăţare uşoara, iar colţurile rotunjite nu permit colectarea
murdăriei. Datorită construcţiei foarte rezistente, poate fi utilizat atât la interior, cât şi la
exterior.
Datorită capacităţii mari de colectare, poate fi utilizat în diferite scopuri. Ca şi accesoriu
util, poate fi livrat cu un suport pentru depozitarea tăvilor. Fiind dotat cu un sistem de
fixare a sacului menajer, golirea se face foarte rapid.

NOU! 2 modele noi sunt disponibile:
- cu raft pentru tăvi
- cu rezervor pentru lichide (capacitate de 8 L)

Caracteristici standard:
- capacitate mare de colectare până la 140l.
- sistem de deschidere uşă inteligent
- sistem de fixare a sacului menajer

Dotări opţionale:
- suport pentru depozitare tăvi
- posibilitate de personalizare
- sisteme de fixare la sol
- kit mâner şi roţi

Materiale:
- corp exterior şi bază din Durapol
- suport tăviţe din Durapol

Dimensiuni şi date tehnice
- înălţime: 1.195 mm
- înălţime cu suport la partea superioară: 1.234 mm
- greutate incl. recipient interior: 23 kg
- lăţime bază: 595 mm
- adâncime: 606 mm
- capacitate: 140 L

Coşurile Combo sunt disponibile ca şi culoare unică, sau în combinaţie de 2 culori.


