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Materiał popielnicy  blacha stalowa blacha stalowa blacha stalowa stal szlachetna
Kolor popielnicy  czerwony grafitowy niklowo-srebrny stal szlachetna
  Nr.

 zł
 454 149 6F

321,-
 454 150 6F

321,-
 454 151 6F

321,-
 454 152 6F

448,-

• Do wyboru z lakierowanej proszkowo blachy stalowej lub z nierdzewnej stali 
szlachetnej, z podstawą lakierowaną proszkowo na czarno, Ø 250 mm

• Lejkowata pokrywa zapewniająca wpadanie niedopałków i popiołu wprost do pojemnika
• Z daszkiem ze stali szlachetnej Ø 190 mm, chroniącym przed deszczem w przypadku 

stosowania na zewnątrz 

 1 2 3 4 5 6 7 8
Pojemność popielnicy l 2.25 2.25 2.25 2.25 5.5 5.5 5.5 5.5
Materiał popielnicy  blacha stalowa blacha stalowa blacha stalowa stal szlachetna blacha stalowa blacha stalowa blacha stalowa stal szlachetna
Kolor popielnicy  czerwony grafitowy niklowo-srebrny stal szlachetna czerwony grafitowy niklowo-srebrny stal szlachetna
Średnica popielnicy mm 150 150 150 150 180 180 180 180
Ciężar kg 4.18 4.18 4.18 4.18 4.78 4.78 4.78 4.78
  Nr.

 zł
 454 139 6F

260,-
 454 140 6F

260,-
 454 141 6F

260,-
 454 142 6F

398,-
 454 144 6F

321,-
 454 145 6F

321,-
 454 146 6F

321,-
 454 147 6F

519,-

1 – 8 | Bezpieczne 
popielnice stojące
• Do wyboru stabilna, głęboka wersja z lakierowanej 

proszkowo blachy stalowej lub z nierdzewnej stali 
szlachetnej, z podstawą lakierowaną proszkowo 
na czarno, Ø 250 mm

• Lejkowata pokrywa zapewniająca wpadanie 
niedopałków i popiołu wprost do pojemnika

• Mały otwór w pokrywie zapobiegający dostępowi 
tlenu, a tym samym zabezpieczający przed 
powstawaniem dymu i ognia

Wysokość: 820 mm. Wersja popielnicy: popielnica 
stojąca. Rodzaj mocowania: swobodne ustawienie. 
Właściwości: gaszący płomienie. Materiał 
podstawy: blacha stalowa, lakierowana proszkowo. 
Kolor nogi: czarny. Ø powierzchni stojącej: 250 mm. 

13 – 16 | Bezpieczne popielnice stojące XL z 
daszkiem
• Do wyboru z lakierowanej proszkowo blachy stalowej lub z nierdzewnej stali szlachetnej, 

z podstawą lakierowaną proszkowo na czarno, Ø 250 mm
• Lejkowata pokrywa zapewniająca wpadanie niedopałków i popiołu wprost do pojemnika
• Z daszkiem ze stali szlachetnej Ø 190 mm, chroniącym przed deszczem w przypadku 

stosowania na zewnątrz 

Pojemność popielnicy: 6 l. Wysokość: 950 mm. Średnica popielnicy: 190 mm. Wersja 
popielnicy: popielnica stojąca z daszkiem. Ciężar: 5.11 kg. Rodzaj mocowania: swobodne 
ustawienie. Dach. Właściwości: gaszący płomienie. Materiał podstawy: blacha stalowa, 
lakierowana proszkowo. Kolor nogi: czarny. Ø powierzchni stojącej: 250 mm. 

13 | Materiał popielnicy: blacha stalowa. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
Kolor popielnicy: czerwony. 
 Nr. 454 154 6F zł 414,- 

14 | Materiał popielnicy: blacha stalowa. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
Kolor popielnicy: grafitowy. 
 Nr. 454 155 6F zł 414,- 

15 | Materiał popielnicy: blacha stalowa. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
Kolor popielnicy: niklowo-srebrny. 
 Nr. 454 156 6F zł 414,- 

16 | Materiał popielnicy: stal szlachetna. Powierzchnia: stal szlachetna. Kolor 
popielnicy: stal szlachetna. 
 Nr. 454 157 6F zł 614,- 

17 – 20 | Stojące popielnice z koszem na śmieci
• Do wyboru z lakierowanej proszkowo blachy stalowej lub z nierdzewnej stali szlachetnej, 

z podstawą lakierowaną proszkowo na czarno, Ø 250 mm
• Lejkowata pokrywa zapewniająca wpadanie niedopałków i popiołu wprost do pojemnika
• Mały otwór w pokrywie zapobiegający dostępowi tlenu, a tym samym zabezpieczający przed 

powstawaniem dymu i ognia

Wersja popielnicy: popielnica stojąca z koszem na śmieci. Wysokość: 820 mm. 
Pojemność pojemnika na odpady: 5.7 l. Średn. pojemnika na odpady: 180 mm. Rodzaj 
mocowania: swobodne ustawienie. Właściwości: gaszący płomienie. Ciężar: 5.83 kg. Szer. 
podstawy: 250 mm. Głęb. podstawy: 250 mm. 

17 | Materiał pojemnika na odpady: blacha stalowa. Kolor pojemnika: czerwony. Materiał 
popielnicy: blacha stalowa. Kolor popielnicy: czerwony. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
 Nr. 454 159 6F zł 420,- 

18 | Materiał pojemnika na odpady: blacha stalowa. Kolor pojemnika: grafitowy. Materiał 
popielnicy: blacha stalowa. Kolor popielnicy: grafitowy. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
 Nr. 454 160 6F zł 420,- 

19 | Materiał pojemnika na odpady: blacha stalowa. Kolor pojemnika: niklowo-srebrny. Materiał 
popielnicy: blacha stalowa. Kolor popielnicy: niklowo-srebrny. Powierzchnia: lakierowana 
proszkowo. 
 Nr. 454 161 6F zł 420,- 

20 | Materiał pojemnika na odpady: stal szlachetna. Kolor pojemnika: stal szlachetna. Materiał 
popielnicy: stal szlachetna. Kolor popielnicy: stal szlachetna. Powierzchnia: stal szlachetna. 
 Nr. 454 162 6F zł 647,- 

Pojemność popielnicy: 2.25 l. Wysokość: 950 mm. Średnica popielnicy: 190 mm. Wersja 
popielnicy: popielnica stojąca z daszkiem. Ciężar: 4.51 kg. Rodzaj mocowania: swobodne 
ustawienie. Dach. Właściwości: gaszący płomienie. Materiał podstawy: blacha stalowa, 
lakierowana proszkowo. Kolor nogi: czarny. Ø powierzchni stojącej: 250 mm. 

Większy wybór 
w sklepie online!

9 – 12 | Bezpieczne popielnice stojące z daszkiem
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