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PRODUSUL LUNII IULIE 2018 

COS DE GUNOI FLEX-M 
 

 

 
 

 
 

 

Set cu patru roti din fibra de 
sticla întărite cu poliamida, din 
care  doua roti cu posibilitate de 
blocare. Măresc înălțimea 
coșului cu circa 100 mm 
 
Cod: 5407000 
PRET: 29,00 euro 

 

 

Pentru a defini culorile specifice 
pentru deseul care se colecteaza, 
se folosesc autocolantele ProPads 
(protect Pads – robuste si 
autoadezive). Culorile disponibile 
sunt galben, albastru, antracit. 
Dumneavoastra alegeti tipul de 
culoare a clapetei. 

  
Cu suport de sac  Cu recipient interior ZN  Modul 3x, cu sac  Modul 3x, cu recipient  

       

Dim.: 1000x400x380 mm  Dim.: 1000x400x380 mm  Dim.: 1000x1210x380 mm  Dim.: 1000x1210x380 mm 

Volum: 70 litri  Volum: 70 litri  Volum: 3x70 litri  Volum: 3x70 litri 

Art. Nr.: 660-075-0-1-200  Art. Nr.: 660-075-0-2-200  Art. Nr.: 660-075-3-1-200  Art. Nr.: 660-075-3-2-200 

Pret: 236,55 euro  Pret: 246 euro  Pret: 663 euro  Pret: 702 euro 

 
Descriere Produs Date tehnice 

Sistemul de sortare Flex-M este prevăzut cu o clapetă de inserție 
foarte mare, pentru containerele cu cele mai comune dimensiuni. 
Acestea sunt, de asemenea, opțional montate ca o stație de 
colectare mobilă 3 și 4, astfel încât coșurile robuste să poată fi 
utilizate universal. 
Descriere: 

 Tablă de înaltă calitate, complet zincată; 

 Vopsire cu pulbere metalică; 

 Golirea ușoară a coșului prin ușa din față; 

 Capac cu auto închidere, reținând mirosurile;  

 Varianta cu sac de plastic sau container interior galvanizat. 

Material: Tabla zincata de inalta calitate, vopsita cu pulbere 
metalica 
 
Clapeta: gura mare de alimentare a cosului 
 
Dotari: usa dotata cu magnet si yala cu inchidere cu cheie. 
 
Culoare: Corp cos - RAL 7035 
                Clapeta - ProPads 

                         
*Preturile nu contin TVA 

**Transportul nu este inclus in pret    Valabilitate oferta : 31.07.2018 
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