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Bezpłatna wysyłka 
dla 70 000 artykułów
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11 | Nowoczesne popielnice stojące ze stali 
szlachetnej
• Duża powierzchnia podstawy, możliwość zakotwienia w podłożu, zamknięcie na klucz
• Duża pojemność – niskie koszty utrzymania
• Łatwe opróżnianie – bez kontaktu z popiołem i niedopałkami

Pojemność popielnicy: 4.9 l. Wysokość: 1000 mm. Materiał popielnicy: stal szlachetna. 
Kolor popielnicy: srebrny / czarny. Wersja popielnicy: popielnica stojąca. Ciężar: 9.1 kg. 
Rodzaj mocowania: mocowanie podłogowe. Dach. Właściwości: zamykany. Materiał 
podstawy: blacha stalowa, lakierowana proszkowo. Kolor nogi: czarny. Właściwości 
materiału: nierdzewne. Średnica: 400 mm. 

11 |  Nr. 605 467 6F zł 1.530,- 

12 – 13 | Popielnice stojące, bezpieczne 
i przyjazne dla użytkownika
• Otwór wrzutowy 360° i duża powierzchnia z nierdzewnej stali do gaszenia papierosów
• Duża pojemność – niskie koszty utrzymania
• Łatwe opróżnianie – bez kontaktu z popiołem i niedopałkami

Kolor popielnicy: czarny / srebrny. Materiał popielnicy: blacha stalowa, galwanizowana. 
Wersja popielnicy: popielnica stojąca. Rodzaj mocowania: mocowanie podłogowe. Dach. 
Właściwości: zamykany. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 

Pojemność popielnicy: 15.5 l. Wysokość: 1000 mm. Ciężar: 9.1 kg. Ø powierzchni 
stojącej: 330 mm. Wyposażenie: pojemnik wewnętrzny. 

12 |  Nr. 605 469 6F zł 1.170,- 

Pojemność popielnicy: 25.4 l. Wysokość: 1010 mm. Ciężar: 12.9 kg. Ø powierzchni 
stojącej: 400 mm. 

13 |  Nr. 605 470 6F zł 1.240,- 

Możliwość zakotwienia w podłożu, 
zamykana na klucz.

14 | Bezpieczne popielnice stojące
• Popielnice stojące, lakierowane proszkowo, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynku
• Samogaszące
• Warstwa nylonu chroniąca przed zarysowaniem obudowy i cokołu

Pojemność popielnicy: 16 l. Wysokość: 984 mm. Szerokość: 406 mm. Głębokość: 406 mm. 
Kolor popielnicy: czarny. Materiał popielnicy: aluminium. Wersja popielnicy: popielnica 
stojąca. Ciężar: 9.07 kg. Rodzaj mocowania: z podstawą. Właściwości: gaszący 
płomienie / napełniany piaskiem. Materiał pojemnika wewn.: blacha stalowa, 
ocynkowana. Ø powierzchni stojącej: 406 mm. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 
Wyposażenie: pojemnik wewnętrzny. 

14 | Nr. 479 773 6F zł 917,-

15 | Aluminiowe popielnice kolumnowe
• Zajmujące mało miejsca popielnice o atrakcyjnym wyglądzie
• Łatwe opróżnianie bez klucza i narzędzi
• Ciężka podstawa (Ø 324 mm) zapewniająca optymalną stabilność

Pojemność popielnicy: 4 l. Wysokość: 1041 mm. Kolor popielnicy: czarny. Materiał 
popielnicy: aluminium. Wersja popielnicy: popielnica stojąca. Ciężar: 10.1 kg. Dach. 
Ø powierzchni stojącej: 324 mm. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. 

15 |  Nr. 605 471 6F zł 696,- 

Większy wybór 
w sklepie online!

www.kaiserkraft.pl/p/479773?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605471?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605469?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605467?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605467?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605469?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/605470?publication=HK_21
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www.kaiserkraft.pl/p/605471?publication=HK_21

