
 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 

 
                                                                                                                                                                       str. 1. 

 

 Kosze do segregacji śmieci  

• Metalowe kosze do zbierania i sortowania odpadów śmieci przeznaczone do użytkowania zewnętrznego 

• Korpus ocynkowany i malowany proszkowo, o dużej odporności na warunki atmosferyczne i wysokiej 
estetyce wykonania 

• Korpus monolityczny, nitowany, wykonany z blachy ocynkowanej #1,5mm 

• Wyposażone w pojemnik wewnętrzny na śmieci wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowany 

• Drzwi skrzydłowe zamykane na klucz (ten sam do wszystkich komór) z zamkiem krzywkowym (standard) 
lub zatrzaskiem magnetycznym z ergonomiczną gałką(opcja) 

• Podstawa z otworami do kotwienia do podłoża 

• Otwór wrzutowy oraz uchwyty do przenoszenia pozbawione ostrych krawędzi 
 

• Przykładowy kosz      • Etykiety z oznaczeniem śmieci 

 
· 4-komorowy kosz z etykietami 

 
   · etykiety w formie nalepek  
   · do samodzielnego naklejenia 
 

 

• Pojemnik wewnętrzny na śmieci • Otwory wrzutowe kosza 

 
· wyjmowany, łatwy do opróżnienia 

 
· duże otwory z zabezpieczonymi krawędziami 
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• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski •  Normy  

 

 
 
  

 

• Galeria zdjęć 

 

 

 

 Kosz do segregacji śmieci zewnętrzny, 1-komorowy 
 

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1100h x 460 x 440mm 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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•  Drzwi skrzydłowe z zamkiem krzywkowym (standard) lub magnesem z ergonomiczną gałką (opcja) • Zestaw 
5 etykiet z oznaczeniem odpadów (Papier, Szkło, Plastik/Metale, Bio-odpady, Zmieszane) 

Rodzaj zasobnika na śmieci: · 1 pojemnik z blachy 120l 

Ciężar kosza: 46,0kg 

Kod produktu 12-010 

 

 Kosz do segregacji śmieci zewnętrzny, 2-komorowy 
 

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1100h x 890 x 440mm 

•  Drzwi skrzydłowe z zamkiem krzywkowym (standard) lub magnesem z ergonomiczną gałką (opcja) • Zestaw 
5 etykiet z oznaczeniem odpadów (Papier, Szkło, Plastik/Metale, Bio-odpady, Zmieszane) 

Rodzaj zasobnika na śmieci: · 2 pojemniki z blachy 120l 

Ciężar kosza: 75,5kg 

Kod produktu 12-011 
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 Kosz do segregacji śmieci zewnętrzny, 3-komorowy 
 

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1100h x 1320 x 440mm 

•  Drzwi skrzydłowe z zamkiem krzywkowym (standard) lub magnesem z ergonomiczną gałką (opcja) • Zestaw 
5 etykiet z oznaczeniem odpadów (Papier, Szkło, Plastik/Metale, Bio-odpady, Zmieszane) 

Rodzaj zasobnika na śmieci: · 3 pojemniki z blachy 120l 

Ciężar kosza: 124,0kg 

Kod produktu 12-012 

 

 Kosz do segregacji śmieci zewnętrzny, 4-komorowy 
 

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 1100h x 1750 x 440mm 

•  Drzwi skrzydłowe z zamkiem krzywkowym (standard) lub magnesem z ergonomiczną gałką (opcja) • Zestaw 
5 etykiet z oznaczeniem odpadów (Papier, Szkło, Plastik/Metale, Bio-odpady, Zmieszane) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Rodzaj zasobnika na śmieci: · 4 pojemniki z blachy 120l 

Ciężar kosza: 141,0kg 

Kod produktu 12-013 

 
 
 

 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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