
458 kaiserkraft.cz  Objednací čísla  znamenají zboží na skladě / ihned k dispozici. Aktuální dodací lhůty online.
Ceny se mohou během roku měnit.
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Barva popelníku  béžová černá šedá
  Čís.

 Kč
 607 048 6F

2.490,-
 607 049 6F

2.490,-
 607 047 6F

2.490,-
Příslušenství     
Speciální pytle na odpad s hliníkovou 
vrstvou   Čís.
 Kč

 944 677 6F
3.590,-

 944 677 6F
3.590,-

 944 677 6F
3.590,-

Bal.j.   50 ks 50 ks 50 ks

4 – 6 | Bezpečnostní stojanové popelníky
• Z mimořádně robustního speciálního plastu zabraňujícího vzniku požáru
• Snížený přísun kyslíku uhasí plameny
• Cigaretová mřížka z ušlechtilé oceli

Objem popelníku: 15 l. Výška: 965 mm. Materiál popelníku: plast. Provedení 
popelníku: stojanový popelník. Hmotnost: 4.5 kg. Způsob upevnění: volná instalace. 
Stříška. Vlastnost: s funkcí zhášení plamenů. Ø plochy pro stání: 305 mm. 

Oka pro zámek nebo jiné zajištění proti 
krádeži. 

• Konstrukce s dlouhou životností s krásným designem 
pro úsporu místa

• Snadné vyprázdnění
• Montážní materiál pro upevnění do země je součástí 

dodávky

Provedení popelníku: stojanový popelník. Způsob 
upevnění: kotvení k zemi. Vlastnost: s funkcí zhášení 
plamenů / uzamykatelné provedení. 

Možnost zamykání dodaným trojhranným zámkem.

9 | Stojanové popelníky 
z ušlechtilé oceli
• Kvalitní konstrukce s dlouhou životností
• Velká plocha pro stání, možnost ukotvení do země
• Včetně sady pro upevnění do země a trojhranného klíče

Objem popelníku: 3.8 l. Výška: 1100 mm. Materiál 
popelníku: ušlechtilá ocel. Barva popelníku: stříbrná. 
Průměr popelníku: 102 mm. Provedení popelníku: stojanový 
popelník. Hmotnost: 6.32 kg. Způsob upevnění: kotvení 
k zemi. Vlastnost: uzamykatelné provedení. Ø plochy pro 
stání: 200 mm. Vlastnost materiálu: nerez. 

9 |  Čís. 569 885 6F Kč 2.310,- 

10 | Stojanové popelníky 
z ušlechtilé oceli 
se stříškou
• Kvalitní konstrukce s dlouhou životností, se stříškou
• Velká plocha pro stání, možnost ukotvení do země
• Sada pro upevnění do země a trojhranný klíč jsou 

součástí dodávky

Objem popelníku: 1.5 l. Výška: 1100 mm. Materiál 
popelníku: ušlechtilá ocel. Barva popelníku: stříbrná. 
Průměr popelníku: 76 mm. Provedení popelníku: stojanový 
popelník se stříškou. Hmotnost: 5.2 kg. Způsob 
upevnění: kotvení k zemi. Vlastnost: uzamykatelné 
provedení. Ø plochy pro stání: 178 mm. Vlastnost 
materiálu: nerez. 

10 |  Čís. 569 884 6F Kč 1.980,- 

Objem popelníku: 15 l. Výška: 980 mm. 
Materiál popelníku: speciální plast. 
Provedení popelníku: stojanový popelník. 
Hmotnost: 3.63 kg. Způsob upevnění: volná 
instalace. Vlastnost: s funkcí zhášení 
plamenů. Materiál vnitřní nádoby: ocelový 
plech, pozinkovaný. Ø plochy pro 
stání: 420 mm. Vybavení: vnitřní nádoba. 

1 – 3 | Bezpečnostní stojanové popelníky
• Z mimořádně robustního speciálního plastu zabraňujícího vzniku požáru
• Snížený přísun kyslíku uhasí plameny
• Oboustranný vhazovací otvor chráněný před deštěm, Ø 38 mm

1 | Barva popelníku: černá. 
 Čís. 927 189 6F Kč 1.390,- 

2 | Barva popelníku: šedá. 
 Čís. 927 188 6F Kč 1.390,- 

3 | Barva popelníku: zelená. 
 Čís. 927 190 6F Kč 1.390,- 

 

Kč 1.390,-
Čís. 927 189 6F

Objem popelníku: 4.5 l. Výška: 900 mm. Barva 
popelníku: hliníková stříbrná. Průměr popelníku: 80 mm. 
Materiál popelníku: hliník. Hmotnost: 4.5 kg. Ø plochy pro 
stání: 305 mm. Vybavení: vnitřní nádoba. 

7 |  Čís. 111 324 6F Kč 5.490,- 

Objem popelníku: 1.1 l. Výška: 920 mm. Barva 
popelníku: ušlechtilá ocel. Průměr popelníku: 76 mm. 
Materiál popelníku: ušlechtilá ocel. Hmotnost: 5.5 kg. 
Stříška. Ø plochy pro stání: 160 mm. Vlastnost 
materiálu: nerez. 

8 |  Čís. 111 326 6F Kč 3.990,- 

7 – 8 | Kvalitní stojanové popelníky
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