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Kolor popielnicy  beżowy czarny szary
  Nr.

 zł
 607 048 6F

547,-
 607 049 6F

547,-
 607 047 6F

547,-
Wyposażenie dodatkowe     
Specjalne worki na odpady z powłoką 
z aluminium   Nr.
 zł

 944 677 6F
816,-

 944 677 6F
816,-

 944 677 6F
816,-

Opak.   50 szt. 50 szt. 50 szt.

4 – 6 | Bezpieczne popielnice stojące
• Ze specjalnego, bardzo solidnego, ogniotrwałego tworzywa
• Zmniejszony dopływ tlenu pozwalający na ugaszenie ognia
• Kratka do gaszenia papierosów ze stali szlachetnej

Pojemność popielnicy: 15 l. Wysokość: 965 mm. Materiał popielnicy: tworzywo. Wersja 
popielnicy: popielnica stojąca. Ciężar: 4.5 kg. Rodzaj mocowania: swobodne ustawienie. 
Dach. Właściwości: gaszący płomienie. Ø powierzchni stojącej: 305 mm. 

Zaczepy do umieszczenia zamka lub innych 
zabezpieczeń antykradzieżowych. 

• Trwała konstrukcja, zapewniający oszczędność miejsca 
atrakcyjny design

• Łatwe opróżnianie
• Materiał montażowy do mocowania do podłoża 

w zakresie dostawy

Wersja popielnicy: popielnica stojąca. Rodzaj 
mocowania: mocowanie do podłoża. Właściwości: gaszący 
płomienie / zamykany. 

Zamykanie dostarczonym kluczem trójkątnym.

9 | Popielnice stojące ze stali 
szlachetnej
• Trwała i wysokiej jakości konstrukcja
• Duża powierzchnia podstawy, możliwość zakotwienia 

w podłożu
• Z mocowaniem do podłoża i kluczem trójkątnym

Pojemność popielnicy: 3.8 l. Wysokość: 1100 mm. Materiał 
popielnicy: stal szlachetna. Kolor popielnicy: srebrny. 
Średnica popielnicy: 102 mm. Wersja popielnicy: popielnica 
stojąca. Ciężar: 6.32 kg. Rodzaj mocowania: mocowanie 
do podłoża. Właściwości: zamykany. Ø powierzchni 
stojącej: 200 mm. Właściwości materiału: nierdzewne. 

9 |  Nr. 569 885 6F zł 682,- 

10 | Popielnice stojące 
ze stali szlachetnej 
z daszkiem
• Trwała i wysokiej jakości konstrukcja z daszkiem
• Duża powierzchnia podstawy, możliwość zakotwienia 

w podłożu
• Mocowanie do podłoża i klucz trójkątny w zakresie 

dostawy

Pojemność popielnicy: 1.5 l. Wysokość: 1100 mm. 
Materiał popielnicy: stal szlachetna. Kolor 
popielnicy: srebrny. Średnica popielnicy: 76 mm. 
Wersja popielnicy: popielnica stojąca z daszkiem. 
Ciężar: 5.2 kg. Rodzaj mocowania: mocowanie do podłoża. 
Właściwości: zamykany. Ø powierzchni stojącej: 178 mm. 
Właściwości materiału: nierdzewne. 

10 |  Nr. 569 884 6F zł 586,- 

Pojemność popielnicy: 15 l. 
Wysokość: 980 mm. Materiał 
popielnicy: tworzywo specjalne. 
Wersja popielnicy: popielnica 
stojąca. Ciężar: 3.63 kg. Rodzaj 
mocowania: swobodne ustawienie. 
Właściwości: gaszący płomienie. 
Materiał pojemnika wewn.: blacha 
stalowa, ocynkowana. Ø powierzchni 

1 – 3 | Bezpieczne popielnice stojące
• Ze specjalnego, bardzo solidnego, ogniotrwałego tworzywa
• Zmniejszony dopływ tlenu pozwalający na ugaszenie ognia
• Otwór wrzutowy z obu stron, zabezpieczony przed deszczem, Ø 38 mm

stojącej: 420 mm. Wyposażenie: pojemnik 
wewnętrzny. 

1 | Kolor popielnicy: czarny. 
 Nr. 927 189 6F zł 362,- 

2 | Kolor popielnicy: szary. 
 Nr. 927 188 6F zł 362,- 

3 | Kolor popielnicy: zielony. 
 Nr. 927 190 6F zł 362,- 

 

zł 362,-
Nr. 927 189 6F

Pojemność popielnicy: 4.5 l. Wysokość: 900 mm. Kolor 
popielnicy: aluminiowo-srebrny. Średnica 
popielnicy: 80 mm. Materiał popielnicy: aluminium. 
Ciężar: 4.5 kg. Ø powierzchni stojącej: 305 mm. 
Wyposażenie: pojemnik wewnętrzny. 

7 |  Nr. 111 324 6F zł 1.240,- 

Pojemność popielnicy: 1.1 l. Wysokość: 920 mm. Kolor 
popielnicy: stal szlachetna. Średnica popielnicy: 76 mm. 
Materiał popielnicy: stal szlachetna. Ciężar: 5.5 kg. Dach. 
Ø powierzchni stojącej: 160 mm. Właściwości 
materiału: nierdzewne. 

8 |  Nr. 111 326 6F zł 904,- 

7 – 8 | Wysokiej jakości popielnice stojące
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