
EUROSTART
EUROSTART3



ZARZADZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Czym jest stabilizacja? Dla wielu ludzi środkiem do osiągnię-

cia sukcesu. My jednak stabilizacji mówimy stanowcze NIE. 

Tylko przez nieustanne doświadczanie nowego jesteśmy 

w stanie sprostać potrzebom naszych Klientów, proponować 

nowe rozwiązania, uczyć się i nieustannie motywować. 

A dobra motywacja to już 85% sukcesu!

MANAGEMENT THROUGH EXPERIENCE

What is stabilisation? For many people, it is the means of 

achieving success. However, we say absolutely NO to stabili-

sation. Only through continually experiencing the new are we 

able to meet the needs of our Clients, propose new solutions, 

persistently learn and motivate. And good motivation is aro-

und 85% success!

NIE MA PROBLEMÓW, SĄ WYZWANIA

Słowa kształtują nasze życie. To w jaki sposób nazywamy rze-

czy i wydarzenia wpływa na ich postrzeganie i interpretację. 

Dlatego nie istnieją dla nas problemy, tylko wyzwania, które 

podejmujemy. Nie oceniamy, a wyciągamy wnioski. Nie ma 

szaleńców, jedynie ludzie sukcesu, którzy uwierzyli w swoje 

marzenia. 

 THERE ARE NO PROBLEMS – JUST CHALLENGES 

TO OVERCOME

Words shape our life. The way we define objects and events 

impacts our perception and interpretation of them. This is 

why for us no problems exist, just the challenges we face and 

overcome. We do not judge, but draw conclusions. There are 

no madmen, just men of success, who took their dreams to 

reality. 

OTWARCI NA NOWE ROZWIĄZANIA

Doświadczenie jest fundamentem funkcjonowania ALDY, 

a otwartość na nowe rozwiązania motorem napędzającym 

rozwój. Ciągły kontakt z Klientami i analizowanie ich uwag po-

magają nam konstruować produkty w taki sposób, aby dzięki 

ich użytkowaniu zwykły dzień nabierał nowego wymiaru.

OPEN TO NEW SOLUTIONS

Experience is the foundation of operation of ALDA, and the 

openness to new solutions is the drive of our growth. Conti-

nual contact with Clients and analysing their remarks helps 

us construct products in such the way so that their use brings 

new dimension to every new day.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Materiał używany do produkcji jest odnawialny. Oznacza to, 

że kiedy Klienci kończą użytkować nasze kosze czy czajniki, 

mogą je poddać procesowi recyklingu.  Podczas produkcji 

zwracamy szczególną uwagę na zużycie energii oraz emisję 

substancji. Poddajemy technologię produkcji ciągłym udo-

skonaleniom, dzięki czemu nasze produkty są przyjazne dla 

środowiska.  

ECO-FRIENDLY

The material used for the production is renewable. This me-

ans that when the Clients stop using our baskets, bins or ket-

tles, they can give them to the recycling process. 

In the production process, we pay special attention to the 

energy consumption and emissions to the environment. We 

continually improve our manufacturing technologies, which is 

why our products are so eco-friendly.   

STAĆ CIĘ

Bezpieczne w użytkowaniu, wolne od szkodliwych substan-

cji chemicznych, higieniczne, funkcjonalne, o nowoczesnym 

wzornictwie produkty, na które Cię stać! 

AFFORDABLE

Our products are safe to use, free of hazardous chemical 

substances, hygienic, functional, have modern design and are 

affordable! 

WARTOŚCI ALDY

ALDA’S VALUES

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ

Jakość i trwałość produktów ALDA jest potwierdzona przez wielu Klientów. Kontrola jakości jest bezkompro-

misowa. Naszym celem jest zadowolenie Klienta, dlatego bazując na ponad 35-letnim doświadczeniu, ciągle 

podnosimy standardy produkcji. Nasze produkty są poddawane testom funkcjonalności, dzięki którym jesteśmy 

pewni, że są dobrze dopasowane do codziennego użytkowania.

SUSTAINABILITY AND QUALITY

The durability and high quality of ALDA products has been confirmed by many Clients. The quality control is 

uncompromised. Our goal is the satisfaction of our Clients, and thanks to our 35-year experience, we continue 

to increase our production standards. Our products are subjected to many tests, which give us certainty that 

they are well-suited for every-day use.

ALDA S.A.
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Kosze na śmieciKosze na śmieci
Waste bins Waste bins

Wysokiej jakości materiały
Kosze ALDA produkowane są głównie ze stali nierdzewnej. Stal 

nierdzewna jest materiałem wysokiej klasy, trwałym i odpor-

nym na korozję co daje gwarancję użytkowania  przez wiele 

lat. Jest również bezpieczna dla zdrowia, ponieważ ma właści-

wości antybakteryjne i nie reaguje z żywnością, napojami czy 

wodą pitną. Użytkowanie koszy wykonanych z tego materiału 

to praktyczny i skuteczny sposób zachowania higieny w kuchni 

lub łazience. 

Przemyślane rozwiązania
Doświadczony zespół projektantów z ogromną dbałością

konstruuje najmniejszy nawet szczegół koszy ALDA. Począwszy

od szerokiej gamy litrażu i wysokości, aż po kształty i system

mocowań i zamknięć. 

Niebywałym atutem rozwiązań ALDA jest uniwersalność koszy. 

Użytkownik może samodzielnie zmieniać design swojego kosza 

przez zastosowanie różnych pokryw lub rezygnując z pokryw 

– obręczy i nakładek przytrzymujących worek. Sprawia to, że 

kosze są funkcjonalne i w szybki sposób można dopasować je 

do zmieniających się potrzeb. 

Na szczególną uwagę w rodzinie koszy ALDA, zasługują kosze 

pedałowe. To grupa koszy ciągle udoskonalana pod kątem

funkcjonalności. 

Nowoczesność
Kosze na śmieci ALDA stanowią doskonałe uzupełnienie 

koncepcji wystroju wnętrz. W bogatej ofercie koszy

znajdują się kosze idealnie pasujące zarówno do hoteli

i restauracji, jak również kuchni, łazienki czy biura. 

Zaletą naszych koszy jest  wykonanie ich ze stali

nierdzewnej, która idealnie pasuje do nowoczesnego

wystroju każdego

wnętrza, a ponadto jest prosta w utrzymaniu czystości. 

High quality materials
ALDA bins are manufactured mainly from stainless steel. Stain-

less steel is high quality, durable and corrosion-resistant mate-

rial, which guarantees many years of issue-free use. Moreover, 

stainless steel is completely safe to human health, has antibac-

terial properties and does not react with foodstuffs, drinks

or potable water. Bins made of this material are practical and

effective in keeping hygiene in the kitchen and bathroom. 

Smart solutions
The experienced team of designers painstakingly design and 

construct all elements of ALDA bins down to the smallest 

detail. From a wide range of volumes and heights, to various 

shapes and the system of mountings and closures. 

A definite advantage of ALDA solutions is the versatility of 

the bins. We can customise design of the bin through using 

various covers or instead of covers – using rings and overlays 

fastening the waste bag. This makes the bins very functional 

and easily adaptable to the changing needs. 

Particularly interesting in ALDA bins line are pedal bins.

This line of baskets is being continually improved in terms

of functionality. 

State-of-the-art bins
ALDA waste bins perfectly add to any interior design 

concept. In our wide range of waste bins, there are 

bins perfect for hotels and restaurants, as well as for 

kitchens, bathrooms or offices. 

Most of our bins is the material they are made of 

stainless steel, which will match perfectly the modern 

design of any interior and moreover,

is easy to maintain.
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FREEDOM FRESH
kosz pedałowy okrągły z kolorowym wkładem plastikowym
round pedal bin with colour plastic inner bucket

17
cm

26
cm3L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

powder coated steel 

stal lakierowana proszkowo
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FREEDOM FRESH
kosz pedałowy okrągły z wkładem plastikowym
round pedal bin with plastic inner bucket

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

biały czarny
white black

pedał z nakładką
antypoślizgową

pedal with anti-slip inlay

Aktywna substancja dodana do farby proszkowej
oraz do elementów plastikowych skutecznie niszczy
szkodliwe mikroorganizmy. Pozostaje aktywa przez
wiele lat, zapewniając trwałą powłokę antybakteryjną.

The active substance is added to paint and palstic parts
destroys harmful microorganisms.
It remains active for many years providing
permanent antimicrobial protection.

wykończenie:
finish:

RAL 9016 RAL 9005

zielonyżółty
greenyellow orange

fioletowy czerwony czarny
violet red black

pomarańczowy niebieski
blue

RAL 1023

RAL 4005

PANTON 374C 

RAL 3020

RAL 2008

RAL 9005

RAL 5012

modele:
models:

pojemność:
capacity: 5L3L

20L12L
30L

kolorowe plastiki
colored plastics

powder coated steel 

stal lakierowana proszkowo

pedał z nakładką
antypoślizgową

plastikowe uchwyty
plastic handles

plastikowe uchwyty
plastic handles

łatwy w przenoszeniu
easy to carry

łatwy w przenoszeniu
easy to carry
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FREEDOM FRESH
kosz pedałowy okrągły z wkładem plastikowym
round pedal bin with plastic inner bucket

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

pedał z nakładką
antypoślizgową

pedal with anti-slip inlay

FREEDOM FRESH FPP 
kosz pedałowy okrągły z wkładem plastikowym
round pedal bin with plastic inner bucket

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

pedał z nakładką
antypoślizgową

pedal with anti-slip inlay

stal nierdzewna
stainless steel

satyna
satin

fingerprint prof surface

powierzchnia odporna na 
powstawanie odcisków

satynapołysk
satingloss

stal nierdzewna

stainless steel

łatwy w przenoszeniu
easy to carry

łatwy w przenoszeniu
easy to carry

plastikowe uchwyty
plastic handles

plastikowe uchwyty
plastic handles

wykończenie:
finish:

wykończenie:
finish:

pojemność:
capacity: 5L3L

20L12L
30Lpojemność:

capacity: 5L3L
20L12L

30L
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FREEDOM FRESH

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

FREEDOM FRESH

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

pedał z nakładką
antypoślizgową

pedal with anti-slip inlay

powder coated
galvanized steel

lakierowana proszkowo
stal ocynkowana

inne kolory dostępne

order colors available

pedał z nakładką
antypoślizgową

pedal with anti-slip inlay

stal nierdzewna
stainless steel

plastikowe uchwyty
plastic handles

plastikowe uchwyty
plastic handles

inne kolory dostępne

order colors available

łatwy w przenoszeniu
easy to carry łatwy w przenoszeniu

easy to carry

pojemność:
capacity: 5L3L

20L12L
30L

satynapołysk
satingloss

wykończenie:
finish:

pojemność:
capacity: 5L3L

20L12L
30L

wykończenie:
finish:

kosz pedałowy okrągły z wkładem plastikowymkosz pedałowy okrągły z wkładem plastikowym
round pedal bin with plastic inner bucketround pedal bin with plastic inner bucket

biały czerwony szaryczarny
white red greyblack

RAL 9016RAL 9005 RAL 3020 RAL 9006

ciche zamykanie
soft close
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DOMAN
kosz pedałowy z wypukłą pokrywą
round pedal bin with dome top

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

powder coated
steel

lakierowana proszkowo
stal

powder coated
steel

lakierowana proszkowo
stal

wykończenie:
finish:

DOMAN
kosz pedałowy z wypukłą pokrywą
round pedal bin with dome top

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

wykończenie:
finish:biały białyczerwony czerwonyszary szaryczarny czarny

white whitered redgrey greyblack black

RAL 9016 RAL 9016RAL 9005 RAL 9005RAL 3020 RAL 3020RAL 9006 RAL 9006

pojemność:
capacity:

pojemność:
capacity:

20L 20L30L 30L

nakładka antypoślizgowa
anti-slip inlay nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

ciche zamykanie
soft close

plastikowe uchwyty
plastic handles

plastikowe uchwyty
plastic handles

inne kolory dostępne

order colors available

inne kolory dostępne

order colors available

łatwy w przenoszeniu
easy to carry

łatwy w przenoszeniu
easy to carry
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SWING 18L
kosz z pokrywą obrotową
bin with swing lid

połysk

modele:

gloss

models:

pokrywa obrotowa

połysk

swing lid

gloss

stal nierdzewna

stainless steel

40
cm

50
cm

24
cm

18L

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

obręcz na worek 24 ø

ring for bin bags 24 ø

dostępne akcesoria

available accessories
675 675B

satyna
satin

czarny

675A

black

stal
steel

RAL 9005

675E

biały
white

RAL 9016
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czarny

black

stal
steel

SWING 45L
kosz z pokrywą obrotową
bin with swing lid

połysk

modele: 676

gloss

models:

pokrywa obrotowa

swing lid

30
cm

66
cm

78
cm45L

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

malowany  proszkowo
powder coated

wkład metalowy
lub plastikowy

  obręcz na worek 30 ø

 metal or plastic insert
 ring for bags 30 ø 

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

dostępne  akcesoria

available  accessories
676B

satyna
satin

czarny

676A

black

stal
steel

RAL 9005

676E

biały
white

RAL 9016
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CLEAN WORLD 8L
kosz z pokrywą uchylną do wewnątrz
push type bin

modele: 604

połysk
gloss

models:

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

stal nierdzewna

zdejmowana, kulista pokrywa

szczelna, nieprzepuszczająca
zapachów klapa uchylna do 
wewnątrz

mechanizm sprężynowy

połysk

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

stainless steel

detachable, spheric lid

lid that, keeps unwanted
scents inside 

hinged flap lid 

gloss

20
cm

36
cm8L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

obręcz na worek 20 ø

ring for bin bags 20 ø

dostępne  akcesoria

available  accessories
604B

satyna
satin

604A

czarny
black

stal
steel

naścienny kosz pedałowy

dostępne pojemności:
available capacities:

powłoka odporna

na odciski palców
fingerprint proof surface

klapa nie przepuszczająca zapachów
anti-odour flap

wkład ocynkowany
galvanized inner 

bucket

wygodne,
 higieniczne otwieranie 

pedal mechanism
for convenient

and hygienic opening

cm
56

30L

29
cm

35
cm

59
cm

cm
47

16L

26
cm

30
cm

50
cm

16L 30L

zamek
lock

stal nierdzewna

stainless steel

wall mounted pedal bin
służba

zdrowia
healtcare

do wewnątrz
indoor

lakierowany proszkowo - dodatkowa ochrona antykorozyjna
power coated - additional corrosion protection

gastronomy

gastronomia

prosty montaż
ścienny (4 śruby)

simple installation
wall ( 4 screws)

RAL 9005

ciche zamykanie
soft close
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CLEAN WORLD 20L
kosz z pokrywą uchylną do wewnątrz
push type bin

modele:

models:

24
cm

52
cm20L

połysk

605

gloss

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

od zarysowań

zdejmowana, kulista pokrywa

szczelna, nieprzepuszczająca
zapachów klapa uchylna do 
wewnątrz

mechanizm sprężynowy

satyna

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

detachable, spheric lid

lid that, keeps unwanted
scents inside 

hinged flap lid 

satin

stal nierdzewna

stainless steel

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

obręcz na worek 24 ø

ring for bin bags 24 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories
605B

satyna
satin

czarny

605A

black

stal
steel

RAL 9005

FIREGUARD 12L
kosz samogaszący
self extinguishing bin

połysk

modele: 665

do wewnątrzna zewnątrz
indooroutdoor

gloss

models:

gloss

self-extinguish lid

połysk

pokrywa samogasząca

20
cm

41
cm

12L

dla branży
HoReCa

for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

stal nierdzewna

stainless steel

obręcz na worek 20 ø

ring for bin bags 20 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories
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FIREGUARD 18L
kosz samogaszący
self extinguishing bin

połysk

modele: 666

do wewnątrzna zewnątrz
indooroutdoor

gloss

models:

gloss

self-extinguish lid

połysk

pokrywa samogasząca

24
cm

35
cm

18L

dla branży
HoReCa

for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

stal nierdzewna

stainless steel

obręcz na worek 24 ø

ring for bin bags 24 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories
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satyna

666B

satin

stal malowana
proszkowo

powder coated
steel

czarny

666A

black

RAL 9005

FIREGUARD 30L
kosz samogaszący
self extinguishing bin

połysk czarnysatyna

modele: 664 664A664B

do wewnątrzna zewnątrz
indooroutdoor

gloss blacksatin

models:

gloss

self-extinguish lid

połysk

pokrywa samogasząca

24
cm

70
cm

30L

dla branży
HoReCa

for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

stal nierdzewna
stainless steel

obręcz na worek 24 ø

ring for bin bags 24 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal
steel

RAL 9005
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HOTEL COMFORT 45L
kosz na śmieci
waste bin

połysk

modele: 603

do wewnątrzna zewnątrz
indooroutdoor

gloss

models:

gloss

possibility to use
ashtray lid

30
cm

69
cm

45L

połysk

możliwość zastosowania 
popielniczki

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

wkład metalowy
lub plastikowy

 obręcz na worek 30 ø

 metal or plastic insert
 ring for bags 30 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal nierdzewna
stainless steel

20
cm

25
cm7L

place for the bag 
holder

ROOM BASKET 7L
kubeł
bucket

satynapołysk

modele: 607 607B 607A 607E

czarny biały
satingloss

models:

black white

satyna
satin

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

stal
steel

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

wyjątkowy design 
kubełków umożliwia 

dodawanie pokryw - do 
wyboru w dziale 

akcesoria (str. 62)

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

special bin design 
allows to add covers-
which can be found in 

accessories section
(page 62)

stal nierdzewna
stainless steel

obręcz na worek 20 ø
ring for bags 20 ø

RAL 9016RAL 9005
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ROOM BASKET 18L
kubeł
bucket

stal
steel

place for the bag 
holder

satynapołysk

modele: 608 608B 608A 608E

czarny biały
satingloss

models:

black

24
cm

40
cm18L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza.

chroni  podłogę
przed  zarysowaniami

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

satyna
satin

wyjątkowy design 
kubełków umożliwia 

dodawanie pokryw - do 
wyboru w dziale 

akcesoria (str. 62)

special bin design 
allows to add covers-
which can be found in 

accessories section
(page 62)

obręcz na worek 24 ø
ring for bags 24 ø

white

RAL 9005 RAL 9016

stal

steel

ROOM BASKET 27L
kubeł
bucket

stal
steel

place for the bag 
holder

satynapołysk

modele: 642 642B

gloss

models:

30
cm

39
cm

27L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza.

chroni  podłogę
przed  zarysowaniami

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

biały
white

obręcz na worek 30 ø
ring for bags 30 ø

642E

biały
white

642A

czarny
blacksatin

dostępne  akcesoria

available  accessories

malowany proszkowo

powder coated

RAL 9005RAL 9016

stal

steel
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ROOM BASKET 45L
kubeł
bucket

place for the bag 
holder

modele:
models:

połysk
gloss

30
cm

69
cm

45L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami
non-slip and 
non-scratch 
rubber base

 wkład metalowy
lub plastikowy

 obręcz na worek 30 ø

metal or plastic insert
ring for bags 30 ø 

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal nierdzewna
stainless steel

połysk biały

655 655E

gloss white
satyna szary

655B 653

satin gray
czarny

653A

czarny

OFFICER 7L
kosz perforowany
 perforated bin

place for the bag 
holder

modele:
models:

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

stal
steel

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

obręcz na worek 20 ø
ring for bags 20 ø

645C 645N

niebieski

blue

645E

biały

white

645A

czarny

blackred

czerwony

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

20
cm

25
cm7L

niebieski
blue

dostępne  akcesoria

available  accessories

malowany proszkowo

powder coated

RAL 9005RAL 9016RAL 5012RAL 3020
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24
cm

OFFICER 15L
kosz perforowany
 perforated bin

place for the bag 
holder

modele:
models:

33
cm15L

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

stal
steel

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

obręcz na worek 24 ø
ring for bags 24 ø

646C 646N

red
niebieski

blue

646E

biały

white

646A

czarny

black
czerwony

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

czerwony
red

dostępne  akcesoria

available  accessories

malowany proszkowo

powder coated

RAL 9005RAL 9016RAL 5012RAL 3020

kubeł
bucket

modele:
models:

wykończenie  
z eko skóry

eco leather
finish

stal
steel

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

20
cm

25
cm7L

malowany proszkowo

powder coated

eko skóra eko skóra

eko skóra

647BP

647AZY

eco leather eco leather

eco leather
eko skóra

647AZ

eco leather
eko skóra

647AC

eco leather

647BK

pomarańcz
orange

kremowy
creamy

żółty
yellow

zielony
green

czerwony
red

RAL 3020PANTONE 374CRAL 1023

RAL 9001RAL 2008
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ENJOY BIN
kubeł
bucket

eko skóra

przykładowe wykończenia:

eko skóra

modele:

Produkt dostępny na 
zamówienie. Państwa 

opiekun handlowy pomoże 
wybrać odpowiedni  

design pojemnika

607ES 608ES

eco leather

finish examples:

eco leather

models:
Available on special order.

Our Sales Manager will 
help you design the 

product.

wykończenie  
z eko skóry

eco leather
finish
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7L 18L

stal
steel

place for the bag 
holder

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

indoor for HoReCa

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

specjalne przetłoczenie
pod obręcz na worek

non-slip and 
non-scratch 
rubber base
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Kosze do segregacji odpadów
Waste segregation bins

Pomaluj swój świat
Kosze do segregacji śmieci wykonane są z wysokiej jakości stali. 

Największą popularnością wśród klientów cieszą się kosze

wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. 

Proces lakierowania proszkowego to zdecydowanie najefektyw-

niejszy z nowoczesnych, stosowanych dziś metod pokrywania 

metali. W przeciwieństwie do lakierów tradycyjnych (ciekłych), 

farby proszkowe gwarantują powłoki gładkie, bez spękań, zacie-

ków, pęcherzyków i zmarszczeń. Stosowane są do malowania 

ochronnego, antykorozyjnego i dekoracyjnego, a ich odporność 

termiczna powłoki wynosi ok. 100°C. Powłoki charakteryzują się 

bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i wysoką odpor-

nością na działanie czynników chemicznych. Farby proszkowe 

są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. W procesie malo-

wania nie wykorzystuje się szkodliwych rozpuszczalników, na-

tomiast w procesie utwardzania powłoki nie występuje emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery.

Dlaczego eko?
Kosze EKO ALDA to prosty i funkcjonalny sposób radzenia sobie 

z segregacją odpadów. Nasze kosze przystosowane są do se-

gregacji papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali, aluminium, 

bio odpadów oraz odpadów zmieszanych. Segregację ułatwia:

 wkładu z blachy ocynkowanej lub tworzywa.

Colour your world
Waste segregation bins are made of high-grade steel.

The most popular among the clients are bins made of powder-

coated steel. 

The powder coating process is definitely the most effecti-

ve among the methods of metal coating used these days. 

Contrary to traditional (liquid) paints, powder paints guarantee 

smooth and even coating, without cracks, excess paint or air 

pockets. They are used for protective, anti-corrosion and deco-

rative coating, and the thermal resistance of the coat is approx. 

100°C. The coats are characterised by very good mechanical 

properties and high resistance to chemicals. Powder paints are 

completely safe to humans and the environment. In the co-

ating process, no harmful solvents are used, and in the curing 

process, no harmful substances are released

to the atmosphere.

Why eco?
ALDA’s EKO Bins are an easy and functional way of segrega-

ting waste. Our bins can be fitted for segregation of paper, 

plastics, glass, metals, aluminium, bio-waste and mixed waste. 

The choices available are subject to requirements:

- the possibility of using an insert of galvanised steel or plastic

Kosze do segregacji odpadów
Waste segregation bins

 Kolorowe stalowe pokrywy z otworem, malowane proszkowo,

  pomagające w sortowaniu odpadów

- obejmy mocujące worek wewnątrz kosza

- naklejki w kolorach pomagających rozróżnić

   segregowany odpad

- możliwość łączenia koszy EKO w zestawy 2, 3 i więcej

  komorowe, za pomocą specjalnego systemu łączników.

  Połączone w zestaw kosze EKO, stanowią solidną

  i stabilną konstrukcję. 

- możliwość użytkowania koszy EKO zarówno wewnątrz

  pomieszczeń, jak również na zewnątrz.

Przyjazna segregacja
Kosze EKO wykonane są z trwałych materiałów, bezpiecznych 

dla ludzi i środowiska. Powierzchnia koszy, zarówno lakiero-

wanych proszkowo, jak i wykonanych ze stali nierdzewnej, nie 

absorbuje zapachów. Kosze EKO są wykonane z materiałów od-

nawialnych, oznacza to, że po skończeniu ich użytkowania kosze 

zostaną poddane procesowi recyklingu. Długa żywotność koszy 

oraz ich funkcjonalność sprawiają, że segregacja odpadów staje 

się łatwa i przyjemna. 

- steel covers with an opening, powder coated in colours

  letting you recognise the type of waste

- clamps for mounting the bag inside the bin

- stickers in colours marking the type of waste segregated

- the possibility of combining EKO bins in set of 2, 3 or more     

  chambers, using a system of special connectors. EKO bins   

  connected in sets make a robust and stable structure. 

- the possibility of using EKO Bins both indoors and outdoors.

Eco-friendly segregation
EKO Bins are made of durable materials that are friendly to 

humans and the environment. The surface of the powder-

coated as well as stainless steel bins does not absorb smells. 

EKO Bins are made of renewable materials, which means that 

after the end of their useful life, they can be recycled. The 

long useful life of the bins and their functionality make waste 

segregation an easy and enjoyable task. 
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EKO 45L
kosz do segregacji odpadów
waste segregation bin

stal
steel

modele:

models:

malowany proszkowo
kolor : szary

powder coated
color : gray

30
cm

68
cm

45L

produkcyjnie oklejony naklejką
z typem odpadów
możliwość dokupienia naklejki osobno

sticker sold separately

do wewnątrz na zewnątrz

możliwość łączenia
w zestawy przy 

pomocy systemu
łączników

 wkład metalowy
lub plastikowy

 łączniki
 naklejeki

 obręcz na worek 30 ø

kolorowa pokrywa

indoor outdoor

can be link in sets 
with special links

colour lid

 metal or plastic insert
 link for eco bins

 stickers
 ring for bags 30 ø 

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami
non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie
umożliwia zastosowanie
uchwytu  na worek

dostępne  akcesoria
available  accessories

aluminiummetale i plastik

651A

651E

651B

651F

651C

651G

651D

651H

papier inne

szkłoszkło białe metal bio

aluminiummetal and plastics paper other waste

glasswhite glass metal bio
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produkcyjnie oklejony naklejką
z typem odpadów
możliwość dokupienia naklejki osobno

sticker sold separately

EKO PRESTIGE 45L
kosz do segregacji odpadów
waste segregation bin

modele:

do wewnątrz na zewnątrz

połysk

możliwość łączenia
w zestawy przy 

pomocy systemu
łączników

 wkład metalowy
lub plastikowy

 łączniki
 naklejeki

 obręcz na worek 30 ø 

kolorowa pokrywa

indoor outdoor

gloss

can be link in sets 
with special links

colour lid

metal or plastic insert
 link for eco bins

 stickers
ring for bags 30 ø 

models:

30
cm

68
cm

45L

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami
non-slip and 
non-scratch 
rubber base

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
umożliwia zastosowanie
uchwytu  na worek

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal nierdzewna
stainless steel

aluminiummetale i plastik

657A

657E

657B

657F

657C

657G

657D

657H

papier inne

szkłoszkło białe metal bio

aluminiummetal and plastics paper other waste

glasswhite glass metal bio
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EKO SQUARE 50L
kosz do segregacji odpadów
waste segregation bin

modele:

do wewnątrz

models:

na zewnątrz
indoor outdoor

30
cm

68
cm

50L

kolorowa pokrywa

colour-coded lid

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

produkcyjnie oklejony naklejką 
z typem odpadu
możliwość dokupienia naklejki osobno

sticker sold separately

możliwość łączenia
w zestawy przy 

pomocy systemu
łączników

can be link in sets 
with special links

stal
steel

wkład metalowy
lub plastikowy

 łączniki
 naklejeki

 metal or plastic insert
 link for eco bins

 stickers

dostępne  akcesoria

available  accessories

malowany proszkowo
kolor : szary

powder coated
color : gray

aluminiummetale i plastik

128A

128E

128B

128F

128C

128G

128D

128H

papier inne

szkłoszkło białe metal bio

aluminiummetal and plastics paper other waste

glasswhite glass metal bio

30
cm

68
cm

do wewnątrz

EKO SQUARE PRESTIGE 50L
kosz do segregacji odpadów
waste segregation bin

modele:

do wewnątrz

models:
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na zewnątrz
indoor outdoor

kolorowa pokrywa

colour-coded lid

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

produkcyjnie oklejony naklejką 
z typem odpadu
możliwość dokupienia naklejki osobno
sticker sold separately

możliwość łączenia
w zestawy przy 

pomocy systemu
łączników

can be link in sets 
with special links

połysk
gloss

 wkład metalowy
lub plastikowy

 łączniki
 naklejeki

 metal or plastic insert
link for eco bins

 stickers

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal nierdzewna
stainless steel

50L

aluminium

127A

127E

127B

127F

127C

127G

127D

127H

papier inne

szkłoszkło białe metal bio

aluminium paper other waste

glasswhite glass metal bio

metale i plastik

metal and plastics
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KOSZ MODUŁOWY 70L
kosz do segregacji odpadów - jednostka 4 modułowa
waste segregation bin - 4 module unit

do wewnątrz na zewnątrz
indoor outdoor

stal ocynkowana 
2 mm

regulowane stopki
antypoślizgowe

możliwość
zastosowania kotew

pokrywa z zamkiem 

lid equipped with a lock

naklejka

stal
ocynkowana

3 mm

uchwyty 
boczne

side handles

2 mm galvanized
steel

3 mm galvanized
steel

anti-slip adjustable
galvanized steel legs 

possibility of mounting 
to the ground

sticker for each type
of waste

kółka
wheels

stal ocynkowana 
1 mm
1 mm  galvanized  steel

18cm

33
cm

72
cm70L

uchwyt na worki
steel bag holder

amortyzatory pokrywy
rubber lid absorbers

dostępne akcesoria na życzenie:

avaiable accessories on request:

popielniczka pojemnik na
zużyte baterie

ociekacz
na płyny

wkład 
plastikowy

wkład 
metalowy

ashtray

plastic
bucket

metal
bucket

liquid drainerused batteries
container

dołączone  akcesoria

included  accessories

lakierowany proszkowo - dodatkowa ochrona antykorozyjna
power coated - additional corrosion protection

KOSZ MODUŁOWY
kosz do segregacji odpadów - jednostka 4 modułowa
waste segregation bin - 4 module unit
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dostępne opcje:
options:

model bazowy
moduł pojedynczy

model bazowy
moduł pojedynczy + pokrywa

model bazowy
moduł pojedynczy + wkładka + daszek

base model
single module

base model
single module + cover

base model
single module + insert + hood

35 x35 x72 11 35 x35 x75 11,3 35 x35 x90 14

70 x35 x72 22

105 x35 x72 33

140 x35 x72 44

70 x35 x75 22,6

105 x35 x75 33,9

140 x35 x75 45,2

70 x35 x90 28

105 x35 x90 42

140 x35 x90 56
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Koszopopielnice i popielnice
Ashtray bins and ashtrays

Pillar to klasyka!
Koszopopielnice PILLAR są najlepiej sprzedającym się modelem 

wśród oferowanych koszy z popielniczką. Zadowoleni 

klienci opiniują ten model koszopopielnicy, jako najwygodniejszy 

w użytkowaniu, trwały i przystępny cenowo. 

Wychodząc naprzeciw zwiększającym się potrzebom naszych 

klientów, poszerzyliśmy ofertę koszopopielnic o nowe modele.

Trwałość i bezpieczeństwo
Kosze z popielniczką można użytkować zarówno wewnątrz 

pomieszczeń jak i na zewnątrz. Wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów – stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej 

proszkowo. Koszopopielnice ALDA otrzymały pozytywną opinię 

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, 

jako produkt nie rozprzestrzeniający ognia. Potwierdzone bez-

pieczeństwo ich użytkowania daje klientom poczucie pewności, 

że zakupili produkt wysokiej jakości.

Pillar is classic!
PILLAR Ashtray Bin is the best-selling model among the 

ashtray bins we offer. Satisfied clients state that this model of 

ashtray bins is the most comfortable to use, durable and ava-

ilable in attractive prices. However, to satisfy growing needs 

of our clients, we expanded our portfolio of ashtray bins with 

new models.

Durability and safety
Ashtray bins can be used indoors or outdoors. They are made 

of high quality materials - stainless steel and powder-

coated steel. 

ALDA Ashtray Bins received the positive opinion of the Science 

and Research Centre for Fire Protection, as being a product not 

spreading fire. The testified safety of use of our product gives 

our clients the certainty that they have bought a top quality 

product.

PRESTIGE PILLAR 15L
koszopopielnica
bin with ashtray

satyna

modele: 640

satin

models:

20
cm

73
cm
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stal nierdzewna

satyna

stainless steel

popielniczka
ashtray 

satin

na zewnątrz
indoor outdoor

15L

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

taśma przytrzymująca 
worek 20 ø

bagholder ring 20 ø

dostępne  akcesoria

available  accessories
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CIGARETTE PILLAR 15L
koszopopielnica
bin with ashtray

satynapołysk

modele: 630 632 631 637

do wewnątrz

czarny biały
satingloss

models:

black white

na zewnątrz
indoor outdoor

20
cm

70
cm

15L

stal nierdzewna

połysk

stainless steel

gloss

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza.

chroni  podłogę
przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

popielniczka

ashtray

taśma przytrzymująca 
worek 20 ø 

bagholder ring 20 ø

dostępne  akcesoria

available  accessories

wkład z blachy
ocynkowanej

galvanized steel 
insert

RAL 9005 RAL 9016

stal
steel

modele:
models:

białyczarnypołysk

678 678E678A678B

satyna

do wewnątrz

whiteblackgloss

SANDY 22L
koszopopielnica
bin with ashtray

do wewnątrz na zewnątrz
indoor outdoor

24
cm

70
cm15L

stal nierdzewna

połysk

stainless steel

gloss

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza.

chroni  podłogę
przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

popielniczka

ashtray

taśma przytrzymująca 
worek 24 ø

bagholder ring 24 ø 
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dostępne  akcesoria

available  accessories

stal
steel

wkład z blachy
ocynkowanej

galvanized steel 
insert

RAL 9005 RAL 9016
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MARCO 33L
koszopopielnica
bin with ashtray

czarnypołysk

modele: 679 679A679B

satyna

do wewnątrz

black

models:

satin

na zewnątrz
indoor outdoor

30
cm

66
cm

stal nierdzewna

połysk

duża pojemność stainless steel

gloss

large capacity

33L

taśma przytrzymująca 
worek 24 ø

bagholder ring 24 ø 

antypoślizgowa
gumowa podstawa 

poprawiająca 
stabilność kosza
chroni  podłogę

przed  zarysowaniami

non-slip and 
non-scratch 
rubber base

popielniczka

ashtray

dostępne  akcesoria

available  accessories

stal
steel

wkład z blachy
ocynkowanej

galvanized steel 
insert

RAL 9005

biały

679 E

white

RAL 9016

połysk
gloss

czarnypołysk

680 680A680B

satyna

do wewnątrz

blackgloss satin

MIRAGE 22L
koszopopielnica kwadratowa
square bin with ashtray

modele:

wkład z blachy 
ocynkowanej

w zestawie

do wewnątrz

models:

galvanized steel 
insert

na zewnątrz
indoor outdoor

24
cm

70
cm

stal nierdzewna

ozdobna ramka

stainless steel

decorative frame

22L

zamykana pokrywa
locked ashtray
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stal
steel

RAL 9005

biały

680 E

white

RAL 9016
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czarny
black

STORK

FLASH

popielnica

popielnica

ashtray

ashtray

połysk czarny

modele: 625

626

do wewnątrz

gloss black

models:

na zewnątrz
indoor outdoor

stal

wygodne rozwiązanie dla 
małych powierzchni

połysk

połysk

steel functional solution for
small spaces

gloss

gloss

grubość blachy

thickness

# 0,4 mm

23
cm

72
cm

stabilna podstawa
stable base

RAL 9005

Kosze parkowe
Park bins

Kosze parkowe
Kosze parkowe ALDA to przemyślany system koszy na odpady z 

przeznaczeniem do miejsc użyteczności publicznej.

Kosze parkowe cechuje podwójna ochrona antykorozyjna, 

będąca wynikiem zastosowania stali ocynkowanej oraz 

lakierowania proszkowego. 

Kosze parkowe ALDA to:

- przemyślany system opróżniania koszy

   z możliwością ich blokady

- trwałość, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów 

  o grubości 1 mm

- wygoda i higiena w utrzymaniu

- możliwość stabilnego przykręcenia kosza do podłoża

- możliwość produkcji koszy w wybranym przez Państwa 

  kolorze poza katalogowym

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty. 

High quality components
ALDA Park Bins are a carefully thought out system of waste 

bins designed for use in public utility places.

Park Bins are characterised by double anti-corrosion 

protection, being the result of the use of galvanised steel and 

powder coating. 

ALDA Park Bins are:

- a carefully thought out system of bin emptying, with the      

  option of locking

- durability thanks to the use of high quality materials of the  

  thickness of 1mm

- convenient to maintain and hygienic

- the possibility of fastening the bin to the ground

- the possibility of producing the bins in off-catalogue colour of 

  your choice

Please contact for more details.
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URBAN
kosz do segregacji odpadów - 6 pojemników
waste segregation bin - 6 containers

do wewnątrz na zewnątrz
indoor outdoor

naklejka
sticker for each type of waste

ocynkowana
stal 1,5 mm

1 mm  galvanized steel

nogi oraz płyta podstawy
wykonane z blachy

 nierdzewnej

Dostępne akcesoria:

klapka do
kosza

45L
86 cm

23 cm

49 cm

popielniczka
wkład 
metalowy

ashtray metal
bucket

dog waste lid

available accessories:

2 mm galvanized steel

3 mm galvanized steel

lakierowany proszkowo - dodatkowa ochrona antykorozyjna
power coated - additional corrosion protection

wkładka (opcja)

inserit (optional)

daszek (opcja)

hood (optional)

legs and the base plate
made of stainless steel

ocynkowana stal 2 mm

ocynkowana stal 3 mm
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URBAN
kosz do segregacji odpadów - 6 jednostek
waste segregation bin - 6 units

dostępne opcje:
available configurations:

jednostka
podstawowa + daszek

jednostka podstawowa + klapka
(psie odchody)

jednostka
podstawowa
base unit

base unit + dog waste lid

możliwość
zastosowania kotew
mocujących kosz
w podłożu

possiblity of anchor
installation

base unit + hood

jednostka podstawowa
+ wkładka

base unit + insert

aranżacje:
arrangements:

jednostka
podstawowa 
+ daszek + wkładka
ułatwiająca segregację
+ popielniczka
base unit + hood 
+ insert + ashtray
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LUKAS 18L
kosz parkowy z daszkiem
park bin with rain hood

zielony / czarny

mozliwość stabilnego 
mocowania do podłoża

modele:

120

green / black can be fixed into the 
ground

models:

wykończenie:
struktura marmurek 

łatwe opróżnianie 
kosza dzięki  

obrotowej konstrukcji

powierzchnia
nie absorbująca

zapachów
przeciwdeszczowa pokrywa 
o średnicy kosza

finish:
marble texture

rotary construction 
for easy trash 

disposal

antykorozyjna
blacha ocynkowana

anti-corrosion
galvanized steel

anti-odour
surface

zamek bezpieczne
opróżnianie

safe disposal
lock

rain hood

33
cm

24
cm

42
cm

106
cm18L

na zewnątrz
outdoor

lakierowany proszkowo

powder coated

otwory w dnie ułatwiają
osuszenie kosza po opadach
holes in the bottom
for easy drying 

RAL 6005

RAL 9005
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MARKUS 18L
kosz parkowy
park bin

zielony / czarny czarny

121 121A

green / black black

modele:

models:

wykończenie:
struktura czarna 

łatwe opróżnianie 
kosza dzięki  

obrotowej konstrukcji

antykorozyjna
blacha ocynkowana

powierzchnia
nie absorbująca

zapachów

finish:
black texture

rotary construction 
for easy trash 

disposal

anti-corrosion
galvanized steel

anti-odour
surface

30
cm

25
cm

55
cm

na zewnątrz
outdoor

lakierowany proszkowo
powder coated

safe disposal
lock

zamek bezpieczne
opróżnianie

otwory umożliwiające
przykręcenie kosza do 
podłoża

otwory w dnie ułatwiają
osuszenie kosza po 
opadach

can be fixed into the 
ground

holes in the bottom
for easy drying 

RAL 9005
RAL 6005

RAL 9005

18L
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zielony / czarny

green / black

na zewnątrz
outdoor

ALBERT 35L
kosz parkowy z daszkiem
park bin with rain hood

modele: 112
models:

wykończenie:
struktura marmurek 

zamek bezpieczne
opróżnianie

łatwe opróżnianie 
kosza dzięki  

obrotowej konstrukcji

antykorozyjna
blacha ocynkowana

powierzchnia
nie absorbująca

zapachów
przeciwdeszczowa 
pokrywa
z popielniczką

finish:
marble texture

safe disposal 
lock

rotary construction 
for easy trash 

disposal

anti-corrosion
galvanized steel

anti-odour
surface

rain hood with
ashtray

możliwość stabilnego 
mocowania do podłoża

can be fixed into
the ground

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
pod obręcz na worek

otwory w dnie ułatwiają
osuszenie kosza po opadach

holes in the bottom
for easy drying 

35
ltr

102
cm

30
cm

51
cm

lakierowany proszkowo

powder coated

RAL 6005

RAL 9005

35L 51
cm

102
cm
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28
cm

RAMBO 31L
kosz parkowy
park bin

zielony / czarny

modele: 126

green / black

models:

łatwe opróżnianie 
kosza dzięki  

obrotowej konstrukcji

rotary construction 
for easy trash 

disposal

powierzchnia
nieabsorbująca

zapachów
anti-odour

surface

35
cm

antykorozyjna
blacha ocynkowana

anti-corrosion
galvanized steel

na zewnątrz
outdoor

duży daszek
przeciwdeszczowy

large rain hood

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
umożliwia zastosowanie
uchwytu  na worek

wykończenie:
struktura czarna 

finish:
black texture

otwory w dnie ułatwiają
osuszenie kosza po opadach

holes in the bottom
for easy drying 

lakierowany proszkowo
powder coated

RAL 6005

RAL 9005

31L
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37
cm

na zewnątrz
outdoor

BRUTUS 28L
kosz parkowy z daszkiem
park bin with rain hood

wykończenie:
struktura marmurek 

zamek bezpieczne
opróżnianie

łatwe opróżnianie 
kosza dzięki  

obrotowej konstrukcji

antykorozyjna
blacha ocynkowana

powierzchnia
nie absorbująca

zapachów

przeciwdeszczowy
daszek

finish:
marble texture

safe disposal 
lock

rotary construction 
for easy trash 

disposal

anti-corrosion
galvanized steel

anti-odour
surface

rain hood

50
cm

lakierowany proszkowo

powder coated

możliwość stabilnego 
mocowania do podłoża

can be fixed into the 
ground

place for the bag 
holder

specjalne przetłoczenie 
umożliwia zastosowanie
uchwytu  na worek

otwory w dnie ułatwiają
osuszenie kosza po opadach

holes in the bottom
for easy drying 

zielony / czarny

modele: 110

green / black

models:

28
cm

RAL 6005

RAL 9005

28L
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ADELE 15 L, 25L
kosz parkowy
park bin

czarnyczarny

modele:

dostępny na specjalne
zamówienie

122124

blackblack

models:

available on 
special order

wkład stalowy
z uchwytem

czarny

powierzchnia
nie absorbująca

zapachów

steel insert
with handles

otwory
montażowe

mounting
holes

black

anti-odour
surface

pokrywa mocowana na zawia-
sie zabezpieczona zamkiem

pokrywa na łańcuszku

hinged lid with lock
lid on a chain

45
cm

39
cm

65
cm

60
cm

antykorozyjna
blacha ocynkowana

anti-corrosion
galvanized steel

na zewnątrz
outdoor

czas oczekiwania 
5 tygodni

available in 5 weeks 25L 15L

RAL 9005 RAL 9005

15L

25L
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MARIO 65L
kosz parkowy
park bin

kompozyt WPC/czarne

modele:

dostępny na specjalne
zamówienie

146

WPC composite/black

models:

available on 
special order

antykorozyjna
blacha ocynkowana

wkład stalowy
z uchwytem

kompozytowe panele 
WPC odporne

na działanie czynników
atmosferycznych

powierzchnia
nie absorbująca
zapachów

anti-corrosion
galvanized steel

steel insert
with handles

anti-odour
surface

na zewnątrz
outdoor

39,5
cm

75
cm65L

czas oczekiwania 
6 tygodni

available in 6 weeks

kompozyt WPC/czarne

145

WPC composite/black

pokrywa mocowana na zawiasie
zabezpieczona zamkiem

hinged lid with lock

otwory montażowe 
w podstawie

mounting holes
in the base

external factors
resistant WPC 

(wood - plastic 
composite) panels

65L 50L

DOG WASTE BIN
kosz parkowy
park bin

wykończenie:
finish:

powierzchnia
nieabsorbująca

zapachów
anti-odour

surface

antykorozyjna
blacha ocynkowana

anti-corrosion
galvanized steel

możliwość stabilnego 
mocowania do podłoża

can be fixed into
the ground

lakierowany proszkowo

powder coated

na zewnątrz
outdoor

zielony / czarny

green / black

RAL 6005

RAL 9005
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SWING Ø30 cm, OSCAR, EKO, EKO PRESTIGE
KOSZ MODUŁOWY

SWING Ø30 cm, OSCAR, EKO, EKO PRESTIGE
KOSZ MODUŁOWY

czarny

652

654

black

wkład do koszy z tworzywa

wkład do koszy stalowych
steel insert

plastic insert

modele:

pasuje do koszy:

pasuje do koszy:

modele:

models:

works with:

works with:

models:

antykorozyjna
blacha ocynkowana

tworzywo

czarny

anti-corrosion
galvanized steel

plastics

black

25
cm

25
cm

60
cm

60
cm

29L

30L
ak
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Akcesoria
Accessiries

SWING, OSCAR, EKO, EKO 
PRESTIGE, ROOM BASKET,
CLEAN WORLD

ROOM BASKET

PRESTIGE PILLAR,
CIGARETTE PILLAR,
SANDY, MARCO, MIRAGE,
LUCKY STAR

FIREGUARD,
ROOM BASKET

EKO, EKO PRESTIGE

EKO, EKO PRESTIGE, EKO 
SQUARE, ECO SQUARE 
PRESTIGE
ALUMINIUM
PLASTIK
PAPIER
SZKŁO KOLOROWE
SZKŁO BIAŁE
INNE 
METAL
BIO

ALUMINIUM
PLASTIC
PAPER
COLOR GLASS
CLEAR GLASS
OTHER 
METAL
BIO

EKO SQUARE, ECO SQUARE 
PRESTIGE

20 cm

20 cm

24 cm

24 cm

24 cm

40 mm

40 mm

150 x 150 mm

30 cm

obręcz na worek do koszy

nakładka „ringo” na kosze

taśma przytrzymująca worek

pokrywa fireguard

łącznik kosza eko (2 sztuki)

łącznik kosza eko square (2 sztuki)

naklejki do koszy eko

ring for bin bags

cover for bins „ringo”

ring

fireguard lid

link for eco bins (2 pieces set)

link for eco square bins (2 pieces set)

stickers for eco bins

pasuje do koszy:dostępne wymiary:
works with:available in sizes:

20 cm

24 cm

30 cm

betonowy krąg
concrete weight

FIREGUARDwaga 3 kg
wysokość 10 cm
średnica 18 cm

Akcesoria
Accessiries
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pasuje do koszy:  KOSZ MODUŁOWY pasuje do koszy: URBAN

Daszek przeciwdeszczowy czarny

159-D1
59007514309672

159-D2
59007514309689

159-D3
59007514309696

159-D4
59007514309702

works with:  works with:  

hood hood

Daszek przeciwdeszczowy

Pojemnik na baterie
container for bateries

Ociekacz z blachy

liquid drainer

159-O
59007514309757

159-B
59007514309665

Kotwa mocujaca kosz w podłożu
anchor

156-K

Wkład do koszy stalowy
steel insert bin

652 U

Pokrywy do kosza

Popielniczka

ashtray
Popielniczka

ashtray

159-P
59007514309764 159-P

cover
E159A

59007514309771

E159B
59007514309788

E159C
59007514309795

E159D
59007514309832

E159F
59007514309818

E159G
59007514309825

E159H
59007514309788

Pokrywy do kosza
cover

652U

Wkładka metalowa
steel insert

W159C
5900714309870

W159F
59007514309894

W159A
59007514309856

W159B
59007514309863

W159G
59007514309900

W159W
59007514309917

W159D
59007514309887

Wkładka metalowa
steel insert

W156D

W156C

W156A W156B W156G W156H

Akcesoria
Accessiries

Drewno i stal nierdzewna
Chlebak ALDA wykonany jest z materiałów wysokiej jakości – 

sezonowanego drewna bukowego oraz stali nierdzewnej. Drew-

no zabezpieczone jest przed działaniem wilgoci atestowanym 

olejem. Stal nierdzewna natomiast jest surowcem powszechnie 

wykorzystywanym w produkcji artykułów gospodarstwa do-

mowego, jest higieniczna i zapobiega absorbowaniu zapachów. 

Świeżość
Przechowywanie pieczywa w chlebaku ALDA gwarantuje za-

dowolenie na twarzach bliskich podczas śniadania. Specjalnie 

zaprojektowany otwór ponad klapką chlebaka zapewnia cyr-

kulację powietrza, utrzymując świeżąc pieczywa przez dłuższy 

czas. 

Nowy design
Chlebak FRESH BREAD + to nowy model w ofercie produktów 

AGD. Konstrukcja chlebaka została wzmocniona dzięki dodatko-

wym zagięciom stali. Wewnątrz chlebaka nie ma dodatkowych 

uszczelek czy wkrętów, które mogłyby utrudniać czyszczenie 

powierzchni. Dzięki temu przechowywanie chleba stało się jesz-

cze bardziej higieniczne. Połączenie drewna i stali nierdzewnej 

jest rozwiązaniem pasującym do wystroju większości kuchni. 

Chlebak doskonale komponuje się z czajnikami nierdzewnymi 

z linii APACZ, które również posiadają drewniane wykończenie. 

Wood and stainless steel
ALDA Bread bin is made of high quality materials – seasoned 

beech wood and stainless steel. Wood is protected from 

humidity through impregnation with attested oil. Stainless steel 

is widely used in the production of household goods, it is hygienic 

and does not absorb any scents.

Freshness
Storing bakery goods in ALDA Bread bin guarantees happy smile 

on the faces of all the present at breakfast. Special opening abo-

ve the breadbin’s lid ensures air circulation, keeping bread in good 

condition for prolonged periods of time. 

New design
FRESH BREAD + Bread bin is a new model in our household goods 

product line. 

The structure of the Breadbin has been reinforced thanks to the 

use of additional steel folds. Inside the Bread bin, there are no ad-

ditional seals or screws, which would make difficult the cleaning 

of surfaces. Thanks to this, the storing of bread is now even more 

hygienic. 

The fusion of wood and stainless steel fits the interior design 

of most kitchens. Our Breadbin perfectly matches the stainless 

steel kettles from APACZ line, which also have wooden details. 

Pojemnik na chleb
Bread bin
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FRESH BREAD +
pojemnik na chleb
bread bin

stal nierdzewna

otwór zapewniający 
stałą cyrkulację 

powietrza, dzięki cze-
mu pieczywo dłużej 
zachowuje świeżość

wysokiej jakości 
drewno sezonowane

stainless steel

vent for constant  
air circulation,

so that the bread more
retains freshness

high quality
seasoned wood 

finnishing

dostępne modele :

available models:

satyna połysk

161 160

satin polished steel

do użytku 
domowego

dla branży
HoReCa

for home 
use

for HoReCa
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Szkło żaroodporne
Naczynia wykonane ze szkła żaroodpornego cieszą się coraz 

większą popularnością zarówno wśród młodszych, jak i 

starszych pokoleń. Naczynia wykonane ze szkła są higieniczne, 

nie absorbują zapachów i są łatwe w utrzymaniu czystości. 

Gładka powierzchnia naczyń umożliwia bezproblemowe 

usunięcie resztek potraw. Naczynia szklane mogą być 

użytkowane w niskich i wysokich temperaturach oraz 

czyszczone w zmywarkach. Szkło żaroodporne jest obecnie 

stosowane w produkcji naczyń kuchennych bez ograniczeń.

Moda na zdrowie
W bezpiecznych i higienicznych naczyniach ALDA ze szkła 

żaroodpornego można serwować potrawy zarówno dla 

małych dzieci, osób starszych, jak i cierpiących na alergie. 

Dzięki przemyślanej konstrukcji naczyń FAMILIY LIFE, w jednym 

naczyniu możemy serwować potrawę utrzymując jej ciepło 

dzięki systemowi podgrzewaczy, jak również przechowywać 

potrawę w lodówce. Naczynia są odpowiednie do serwowania 

zarówno ciepłego i chrupiącego pieczywa na śniadanie, 

gorących zup na obiad, jak również pysznych zapiekanek i 

wykwintnych pieczeni na kolację. Naczynia z podgrzewaczem 

to więcej chwil spędzonych razem. Utrzymując potrawę w 

stałej temperaturze oszczędzamy czas na odgrzewanie i nerwy 

związane z niepewnością, czy odgrzana potrawa spotka się z 

aprobatą gości. 

Heat resistant glass
Kitchenware made of heat-resistant glass enjoys growing popu-

larity among younger as well as older generations of users. 

Glass kitchenware is easy to keep clean and hygienic and it does 

not absorb scents. Smooth surface of utensils makes removing 

the food leftovers a piece of cake. Glass kitchenware can be used 

in high and in low temperatures and is dishwasher safe. 

Heat-resistant glass is nowadays widely used in the production 

of kitchenware. Baking pans, vases, pots and glasses – in any 

shape and size.

Healthy meal
In safe and hygienic ALDA kitchenware made of heat-resistant 

glass you can serve food for infants, elderly people and people 

with allergies. Thanks to robust design of FAMILY LIFE kitchenwa-

re, in one utensil you can serve the dish and keep it hot thanks to 

a system of heaters, or store the cooled down dish in the refri-

gerator. The kitchenware is good for serving hot or crispy bread 

for breakfast, hot soups for lunch, as well as tasty casserole or 

meatloaf. Kitchenware with heaters means more cherished mo-

ments together. Keeping the dish in constant temperature saves 

our time on reheating and the nerves, when the reheated dish is 

not hot enough when needed. 

Kitchenware on the heater means safety, hygiene and 

satisfaction of the closest ones.

Naczynia żaroodporne
Heat-resistant kitchenware
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VALENCIA
Naczynie żaroodporne z podgrzewaczem
Glass casserole warmer

opakowanie:

szkło żaroodporne

uchwyt nierdzewny
stainless steel 

heat resistant glass

package:

połysk

uchwyt ułatwiający
 użytkowanie
naczynia

podgrzewacz

polished
steel

handle for more
comfortable
use

tea-light holder

połysk

NW4

polished steel

4L

do użytku 
domowego

nadaje się
do mycia 

w zmywarce

dla branży
HoReCa

do kontaktu
z żywnością

for home 
use can be used  

in dishwasher

for HoReCa  food-contact
safe

podgrzewacz
tea-light holder

szkło żaroodporne

chromowana sta
chromed steel

heat resistant glass

połysk

polished
steel

uchwyt ułatwiający
 użytkowanie

naczynia

handle for more
comfortable

use

4,5opakowanie:

package:

połysk

NP3

polished steel

do użytku 
domowego

nadaje się
do mycia 

w zmywarce

dla branży
HoReCa

do kontaktu
z żywnością

for home 
use

for HoReCa  food-contact
safecan be used  

in dishwasher

PATRICIA
Naczynie żaroodporne z podgrzewaczem
Glass casserole warmer
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szkło żaroodporne
heat resistant glass

połysk

uchwyt ułatwiający
 użytkowanie
naczynia

podgrzewacz

polished
steel

handle for more
comfortable
use

tea-light holder

opakowanie:
package:

połysk

N03

polished steel

do użytku 
domowego

nadaje się
do mycia 

w zmywarce

dla branży
HoReCa

do kontaktu
z żywnością

for home 
use can be used  

in dishwasher

for HoReCa  food-contact
safe

4,0

chromowana stal
chromed steel

OLIVIA
Naczynie żaroodporne z podgrzewaczem
Glass casserole warmer

Boro-krzemowe szkło żaroodporne 
Szkło boro-krzemowe to materiał o wyjątkowych właściwo-

ściach. Jest to bardzo bezpieczne tworzywo, które charaktery-

zuje się znakomitą odpornością chemiczną. Nie reaguje  

z przechowanymi płynami ani z użytymi do utrzymania 

czystości środkami. Jego ogromnym walorem jest również 

wysoka odporność na zmiany temperatury i wytrzymałość.

Dzięki tym właściwościom dzbanki Agnes świetnie sprawdzają 

się w serwowaniu ciepłych jak i zimnych napoi.

Wyjątkowe wzornictwo
Wszystkie naczynia, dzbanki oraz szklanki z Lini Family Life ze 

szkła żaroodpornego są zaprojektowane z myślą o Kliencie. 

Wygodne i stabilne uchwyty, wykonane ze stali szlachetnej 

dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas użytkowania. 

Ilość i rozmieszczenie podgrzewaczy tealight w każdym mode-

lu jest przemyślana w taki sposób, aby ciepło było rozprowa-

dzane równomiernie na całym naczyniu. 

Wszystkie naczynia wykonane są z najwyższej jakości materia-

łów oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i funkcjonal-

ność.

Zachęcając do zapoznania się z Naszymi produktami, życzymy 

SMACZNEGO!

Borosilicate heat resistant glass
Borosilicate glass is a material with unique properties. It is very 

safe material, which has an excellent chemical resistance. It 

does not react with fluids or with cleaners.  It is also highly 

resistant to changes in temperature and it is very durable.

Thanks to these advantages Agnes jugs are perfect for serving 

cold and hot drinks.

Exeptional design
All the utensils, pots and glasses made of heat-resistant glass 

are designed with our Client in mind. Comfortable and firm-grip 

handles made of stainless steel give you the feeling of comfort 

and safety during the use. The number and the arrangement 

of tealight heaters are designed to distribute heat evenly in the 

entire dish. Special depression in the lid prevents its sliding and 

prevents steam condensate from escaping the utensil. 

All the kitchenware is made of top quality materials and with 

utmost care for safety and functionality.

Dzbanki żaroodporne
Heat-resistant glass jugs
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dostepne modele :

available models:

wysokiej jakości 
szkło żaroodporne

odporny na wysokie
i niskie temperatury

idealny do ciepłych 
i zimnych napoi

high quality
heat-resistant glass

resistant for high 
and low tempera-

tures

perfect for cold and 
hot drinks

czerwony

różowy

fioletowy niebieski

żółty zielony

D02A

D06A

D03A D04A

D07A D08A

red

pink

violet blue

yellow green

AGNES
dzbanek szklany żaroodporny
heat-resistant glass jug

1,95
ltr

ergonomiczny
uchwyt
ergonomic
handle

do kontaktu
z żywnością
food-contact

safe

nadaję się
do mycia

w zmywarce
can be used

in dishwasher

dostepne modele :

available models:

wysokiej jakości 
szkło żaroodporne

odporny na wysokie
i niskie temperatury

idealny do ciepłych 
i zimnych napoi

high quality
heat-resistant glass

resistant for high 
and low tempera-

tures

perfect for cold and 
hot drinks

czerwony

różowy

fioletowy niebieski

żółty zielony

D02O

D06O

D03O D04O

D07O D08O

red

pink

violet blue

yellow green

OLYMPIA
dzbanek szklany żaroodporny
heat-resistant glass jug

ergonomiczny
uchwyt
ergonomic
handle

do kontaktu
z żywnością
food-contact

safe

nadaję się
do mycia

w zmywarce
can be used

in dishwasher

1,3
ltr
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dostepne modele :

available models:

wysokiej jakości 
szkło żaroodporne

odporny na wysokie
i niskie temperatury

idealny do ciepłych 
i zimnych napoi

high quality
heat-resistant glass

resistant for high 
and low tempera-

tures

perfect for cold and 
hot drinks

czerwony

różowy

fioletowy niebieski

żółty zielony

D02L

D06L

D03L D04L

D07L D08L

red

pink

violet blue

yellow green

LUCY
dzbanek szklany żaroodporny
heat-resistant glass jug

ergonomiczny
uchwyt
ergonomic
handle

do kontaktu
z żywnością
food-contact

safe

nadaję się
do mycia

w zmywarce
can be used

in dishwasher
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1,5
ltr

dostepne modele :

available models:

wysokiej jakości 
szkło żaroodporne

odporny na wysokie
i niskie temperatury

idealny do ciepłych 
i zimnych napoi

high quality
heat-resistant glass

resistant for high 
and low tempera-

tures

perfect for cold and 
hot drinks

czerwony

różowy

fioletowy niebieski

żółty zielony

D02Z

D06Z

D03Z D04Z

D07Z D08Z

red violet blue

SUSIE
dzbanek szklany żaroodporny
heat-resistant glass jug

ergonomiczny
uchwyt
ergonomic
handle

do kontaktu
z żywnością
food-contact

safe

nadaję się
do mycia

w zmywarce
can be used

in dishwasher

1,6
ltr
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