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Specificaţii tehnice 
 
 

 

 
 

- Coș elegant, care poate fi folosit de unul singur sau formarea stațiilor de reciclare. 

- Certificat auto-stingere a incendiului. 

- Capacitate de 45 litri. 

- Acest coș este disponibil în 2 modele: 

1) Open top (standard) 

2) Clapetă cu auto-închidere, cu amortizor (soft closing), actionata prin pedala 

- Clapetă cu auto-închidere, cu amortizor (soft closing).  

- Capac cu balamale cu sticker cu identificarea tipului de deșeu, incluse. 

- Corp disponibil în alb sau gri aluminiu. 

- Poate fi montat si pe perete cu setul de montaj pe perete (numai pentru versiunea open top). 

- Picioare de cauciuc incluse. 

- Poate fi fixat la sol cu 2 șuruburi de extindere M6 (neincluse) (numai pentru versiunea open top). 

- Este format din plăci de oțel de 1 și 2 mm, laminate la rece, și zincate la cald. Este vopsit cu pulbere 

de poliester încălzită termic. 

- Accesorii: adezivi frontali, kit de montare pe perete și set de șuruburi de ancorare la sol 

- Potrivit pentru utilizare atât în interior cât și la exterior, în condiții meteorologice normale. În cazul 

condițiilor meteorologice extreme, cum ar fi, salinitate crescută, temperatură ridicată sau umiditate 

crescută, la cerere se poate aplica, contra-cost, un tratament special suplimentar.  

 

Simbol / Tip deseu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Culori disponibile sticker 
 

 


