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Κάδος απορριμάτων με ρόδες - 100lt - 15,6kg
Cylindral rubbish bin - 100lt - 15,6kg
*6248580 858110 54 x 65cm 472,00€
pack: 1

Κάδος απορριμάτων με ρόδες & πεντάλ - 100lt - 15kg
Cylindral rubbish bin - 100lt - 15kg
*6248581 858115 58 x 65cm 540,00€
pack: 1

Τρόλλευ απορριμμάτων - 110lt - 5,3kg
Refused sack carrying trolley - 110lt - 5,3kg
*6247920 857920 48,8 x 35,9 x 86,4cm 238,00€
pack: 1

“Pelican” κάδος απορριμμάτων με καπάκι 
110lt-9,8kg 
“Pelican” rubbish bin with cover - 110lt - 9,8kg
*6240935 857941 51,2 x 48,4 x 90cm 484,00€
pack: 1

Τροχήλατη βάση για σακούλα απορριμάτων 
110lt από ανοξείδωτο ατσάλι 2εκ. Το καπά-
κι και το δοχείο είναι ενισχυμένα με πολυ-
προπυλένιο (για καθαρισμό στο πλυντήριο 
πιάτων). Εξοπλισμένο με 2, ø7,5cm τροχούς, 
ανθεκτικούς στους ρύπους. Σάκοι ασφαλι-
σμένοι με ιμάντα τύπου «Sandow». Άνοιγμα 
καπάκι με πεντάλ  Συσκευάζεται σε μεμονω-
μένα κουτιά. Παραδίδεται με 6 ετικέτες για 
την διαλογή των απορριμμάτων.

2cm stainless steel removable tubular 
frame. Lid and container in reinforced poly-
propylene (for cleaning in dishwasher). 
Fitted with 2, ø7,5cm stain resistant treat-
ed wheels. Sack secured by «Sandow» type 
strap. Foot pedal lid opening. Packed in indi-
vidual boxes. Delivered with a set of 6 labels 
in order to carry out selective refuse sorting.

Οι ετικέτες που παραδίδονται με το μικτό 
μοντέλο:
Labels delivered with the mixed model:

Πλαστικό / Plastic

Γυαλί / Glass

Διάφορα
Miscellaneous

Υγιεινή 
Ελεγχόμενο άνοιγμα με πεντάλ. Η 
σταθερότητα εξασφαλίζεται με αντιολισθητικά 
σταντς. Το άνοιγμα των καπακιών στο πλάι 
ενισχύει επιπλέον τη σταθερότητα του κάδου. 

Hygiene
Bag bracket container and lids removable 
for machine washing. Fitted with 2xø125mm 
wheels with nonstaining elastomer cover.

Ασφάλεια
Το σύστημα κρεμάσματος της σακούλας με 
κλιπς στα καπάκια εγγυάται πως η σακούλα 
θα κλείσει καλά (σύμφωνα με τους κανόνες 
HACCP).

Safety
The system of hanging the bag by clipping on 
the lids guarantees that the bag will be closed 
satisfactorily (in accordance with the HACCP 
rules).

Σταθερότητα 
Το δοχείο και τα καπάκια του κάδου είναι 
αφαιρούμενα για πλύσιμο στο πλυντήριο. 
Διαθέτει 2 τροχούς 12,5εκ με ελαστομερές 
κάλυμμα που δεν λεκιάζει. 

Solidity
Pedal-controlled opening. Stability ensured 
by antislide stands, and facilitated by the fact 
that the lids open on the sides.

Μέταλλο / Metal

Χαρτί-χαρτόνι
Paper-Cardboard

Απορρίμματα προϊόντων 
τροφίμων
Food product waste

Με κάλυμμα 
και λαστιχένιο 
πλαίσιο, ø18cm. 
Παρέχεται με 
ανοξείδωτο 
καπάκι ø20cm.
  
With cover and 
rubber collar, 
useful ø18cm. 
Delivered with a 
stainless steel lid 
ø20cm.
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Νιπτήρας με βρύση ανάμιξης - 3lt -  5kg
Wash-hand basin with mixer tap - 3lt - 5kg
*6240920 852011 39,5 x 38,8 x 40,3cm 854,00€
pack: 1

Εξοπλισμένο με αποσπώμενο συλλέκτη απο-
βλήτων 17 λίτρων και μη εμφανείς σωληνώ-
σεις.
Το 100% των πλυσιμάτων είναι αποτελεσμα-
τικά και συμμορφώνονται με τους κανόνες 
υγιεινής. Χωρίς άγγιγμα ανίχνευση και λει-
τουργία (νερό, σαπούνι). LED οθόνη για τον 
κύκλο λειτουργίας πλυσίματος.
Ένα πλήρες πλύσιμο χρειάζεται 21cl. Πατε-
νταρισμένο «Smixin Inside» .Tεχνολογία που 
κάνει διαχείριση του νερού. Kατανάλωση 
χωρίς σπατάλη.

Fitted with a removable 17litre waste 
collector and pipework concealer.
100% of washes are effective and comply 
with hygiene rules. Completely Touchfree 
detection and operation (water, soap). LED 
display of wash cycle operation.
A full washing is 21cl. Patented “Smixin 
Inside”. Technology which manages water.
Consumption without waste

κά
δο

ι α
πο

ρρ
ιμ

μά
τω

ν 
|  

tr
as

h 
bi

ns
aq

ua
ri

s

Κάδος απορριμμάτων / Recycling bin
*1751086 150381 120lt 55 x 48,5 x 93cm 70,45€
pack: 1

Κάδος απορριμμάτων / Recycling bin
*1751089 150384 120lt 55 x 48,5 x 93cm 70,45€
pack: 1

Κάδος απορριμμάτων / Recycling bin
*1751092 150387 120lt 55 x 48,5 x 93cm 70,45€
pack: 1

Κάδος απορριμμάτων / Recycling bin
*1751090 150385 120lt 55 x 48,5 x 93cm 70,45€
pack: 1

• Κάδοι 120 λίτρων.
•  Γκρι σώμα με έγχρωμο καπάκι για τον 

διαχωρισμό των απορριμμάτων.
• Σύστημα χειρισμού για οχήματα μεταφοράς.

• 120 litre bins
•  Grey body with coloured lid for the differ-

ent types of waste.
•  Handling system for pick up vehicles.

Κάδος απορριμάτων με πεντάλ πολυαιθυλένιο
Trash bin with pedal polyethylene
*1751084 150372 90lt 50 x 41 x 82cm 118,00€
pack: 1

Κάδος απορριμάτων με πεντάλ πολυαιθυλένιο
Trash bin with pedal polyethylene
*1751083 150370 45lt 41 x 39 x 60cm 83,45€
pack: 1




