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Farba popolníka  béžová čierna šedá
  Čís.

 €
 607 048 6F

129,-
 607 049 6F

129,-
 607 047 6F

129,-
Príslušenstvo     
Špeciálne vrecia na odpadky s 
hliníkovou povrchovou úpravou   Čís.
 €

 944 677 6F
165,-

 944 677 6F
165,-

 944 677 6F
165,-

OJ   50 ks 50 ks 50 ks

4 – 6 | Bezpečnostné stojace popolníky
• Z extrémne robustného špeciálneho plastu, ktorý bráni vzniku požiaru
• Znížený prívod kyslíka zadusí plamene
• Mriežka na zahasenie cigarety z ušľachtilej ocele

Objem popolníka: 15 l. Výška: 965 mm. Materiál popolníka: plast. Vyhotovenie 
popolníka: stojací popolník. Hmotnosť: 4.5 kg. Spôsob upevnenia: voľná inštalácia. 
Strieška. Vlastnosť: hasiaci plameň. Ø stojnej plochy: 305 mm. 

Oká na upevnenie zámku alebo iných poistiek 
proti krádeži sú k dispozícii. 

• Konštrukcia s dlhou životnosťou s pekným, priestorovo 
úsporným dizajnom

• Jednoduché vyprázdňovanie
• Montážny materiál na upevnenie na podlahe 

je súčasťou balenia

Vyhotovenie popolníka: stojací popolník. Spôsob 
upevnenia: upevnenie o podlahu. Vlastnosť: hasiaci 
plameň / uzamykateľné. 

Uzamykateľné dodaným trojhranným kľúčom.

9 | Stojace popolníky 
z ušľachtilej ocele
• Vysokokvalitná konštrukcia s dlhou životnosťou
• Veľká plocha na státie, možné ukotvenie do podlahy
• Vrátane fixovania do podlahy a trojhranného kľúča

Objem popolníka: 3.8 l. Výška: 1100 mm. Materiál 
popolníka: ušľachtilá oceľ. Farba popolníka: strieborná. 
Priemer popolníka: 102 mm. Vyhotovenie popolníka: stojací 
popolník. Hmotnosť: 6.32 kg. Spôsob upevnenia: upevnenie 
o podlahu. Vlastnosť: uzamykateľné. Ø stojnej 
plochy: 200 mm. Vlastnosti materiálu: nehrdzavejúci. 

9 |  Čis. 569 885 6F € 175,- 

10 | Stojace popolníky 
z ušľachtilej ocele 
so strieškou
• Trvanlivá a vysokokvalitná konštrukcia so strieškou
• Veľká plocha na státie, možné ukotvenie do podlahy
• Fixovanie do podlahy a trojhranný kľúč sú súčasťou 

dodávky

Objem popolníka: 1.5 l. Výška: 1100 mm. Materiál 
popolníka: ušľachtilá oceľ. Farba popolníka: strieborná. 
Priemer popolníka: 76 mm. Vyhotovenie popolníka: stojaci 
popolník so strieškou. Hmotnosť: 5.2 kg. Spôsob 
upevnenia: upevnenie o podlahu. Vlastnosť: uzamykateľné. 
Ø stojnej plochy: 178 mm. Vlastnosti 
materiálu: nehrdzavejúci. 

10 |  Čis. 569 884 6F € 145,- 

Objem popolníka: 15 l. Výška: 980 mm. 
Materiál popolníka: špeciálny plast. 
Vyhotovenie popolníka: stojací 
popolník. Hmotnosť: 3.63 kg. 
Spôsob upevnenia: voľná inštalácia. 
Vlastnosť: hasiaci plameň. Materiál 
vnútornej nádoby: oceľový plech, 
pozinkovaný. Ø stojnej plochy: 420 mm. 
Vybavenie: vnútorná nádoba. 

1 – 3 | Bezpečnostné stojace popolníky
• Z extrémne robustného špeciálneho plastu, ktorý bráni vzniku požiaru
• Znížený prívod kyslíka zadusí plamene
• Obojstranný vhadzovací otvor, chránený proti dažďu, Ø 38 mm

1 | Farba popolníka: čierna. 
 Čis. 927 189 6F € 92,90 

2 | Farba popolníka: šedá. 
 Čis. 927 188 6F € 92,90 

3 | Farba popolníka: zelená. 
 Čis. 927 190 6F € 92,90 

 

€ 92,90
Čis. 927 189 6F

Objem popolníka: 4.5 l. Výška: 900 mm. Farba 
popolníka: strieborná. Priemer popolníka: 80 mm. Materiál 
popolníka: hliník. Hmotnosť: 4.5 kg. Ø stojnej 
plochy: 305 mm. Vybavenie: vnútorná nádoba. 

7 |  Čis. 111 324 6F € 289,- 

Objem popolníka: 1.1 l. Výška: 920 mm. Farba 
popolníka: ušľachtilá oceľ. Priemer popolníka: 76 mm. 
Materiál popolníka: ušľachtilá oceľ. Hmotnosť: 5.5 kg. 
Strieška. Ø stojnej plochy: 160 mm. Vlastnosti 
materiálu: nehrdzavejúci. 

8 |  Čis. 111 326 6F € 215,- 

7 – 8 | Vysokokvalitné stojace popolníky
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