COŞURI DE INTERIOR DESTINATE
COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR
IDEAL! Pentru colectarea selectivă a deşeurilor

NOU !

Grafică asortată
Îmbinarea armonioasă dintre
inscripţionarea capacului şi
cel al coşului

Mănere ergonomice solide
Uşor de manevrat, golire facilă

Rezistenţă sporită!
Confecţionat din polimeri duri
de înaltă densitate
Suprafeţe generoase
Destinate inscripţionării
personalizate
Design aspectuos
Potrivit oricărui spaţiu,
independent de destinaţia acestuia

Disponibil în două versiuni
Maxi (75L) & Midi (60L)

Amprentă îngustă la sol
Ocupă doar 0,2mp

AMBIENT PLĂCUT & EFICIENŢĂ MAXIMĂ
Această gamă de coşuri, destinată colectării selective deşeurilor, a fost concepută
pentru a oferi clienţilor o soluţie flexibilă cu un design unic şi contemporan.
Deoarece suntem convinşi că orice spaţiu este limitat, am creat o amprentă redusă
la sol, ceea ce denotă eficienţa acestuia chiar şi în spaţii înguste.
Capacele sunt proiectate spre a putea satisface cele mai exigente solicitări.
Acestea sunt disponibile în cinci variante distincte: cu fantă pentru hârtie, cu două
orificii pentru sticle şi doze, cu un măner pentru deşeu menajer, cu clapete batante sau
cu încuietoare de siguranţă pentru documente confidenţiale.
Specificaţii:
Model

Volum (L)

Dimensiuni (LxlxÎ)

Midi

60

590x275x705mm

Maxi

75

590x275x830mm

Acestea se difenţiază şi prin culoarea/nuanţa, ce simbolizează tipul de deşeu colectat:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Stefanikova 2664, 760 01 Zlin
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
web: www.elkoplast.cz

Distribuit prin:
ELKOPLAST ROMANIA SRL
Str.Mercur 17, Giroc, 307220 Timis,

Deoarece suntem conştienţi de necesitatea unui mediu înconjurător cât
mai curat cu putinţă, am realizat recipientul pentru colectarea
bateriilor uzate.
Acesta este disponibil in următoarele modele: 5L, 20L, 30L
Şi acesta ocupă un minim din spaţiul Dvs. fiind realizat în plan
vertical. Dotat cu un tub transparent ce permite controlul permanent al
cantităţii colectate şi încurajează aruncarea responsabilă a acestui
deşeu.
Disponibil şi în variantă suspendată (pe perete).

tel: +40.0256.466.470
fax: +40.0256.466.474
e-mail: office@elkoplast.ro
web: www.elkoplast.ro

mai multe informatii la: www.elkoplast.ro

