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Szybsze i bardziej komfortowe zakupy
To pierwszy w historii kosz z kółkami i rączką teleskopową. Od chwili 
wprowadzenia zrewolucjonizował rynek, zmieniając formę zakupów, sprawił, 
że stały się one wygodniejsze, szybsze, łatwiejsze. 

Doskonała ergonomia, duża mobilność i design zwiększają komfort zakupów 
i zwiększają sprzedaż w sklepach, który je wprowadzają. 

Ergonomia i komfort
Użytkownicy nie muszą dźwigać swoich zakupów.  
Podwyższona wysokość uchwytu dzięki wysuwanej 
rączce teleskopowej dostosowuje się do klientów 
o różnym wzroście. Nachylenie kosza towarzyszy 
naturalnemu ruchowi ciała. Łatwy w prowadzeniu, 
nie uderza o nogi użytkownika. Uchwyt nie wpada 
w wibracje.

Higiena
Kosz został zaprojektowany tak aby pozostawał czysty podczas użytkowania w sklepie, z tunelem do 
odprowadzania kurzu i przegrodą zabezpieczającą. Kiedy kosze są składowane w kolumnie kółka nie maja 
kontaktu z dnem kosza znajdującego się niżej. Rękojeść uchwytu teleskopowego pokryta jest powłoką 
antybakteryjną.
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Uporządkowanie i minimalizacja zajmowanego miejsca w sklepie
 
W momencie gdy kosze składowane są poprzez 
układanie na przemian w kolumnie optymalizujemy 
uporządkowane przechowywanie i maksymalizuje 
wolną przestrzeń w sklepie. Kształt kosza redukuje 
również przestrzeń podczas użytkowania, ponieważ 
zajmuje mniej miejsca z powierzchni sklepu 
w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

Standardowe kolory

Czerwony – Pantone 1797 C / RAL 3020

Niebieski – Pantone 287 C / RAL 5005

Zielony – Pantone 375 C / RAL 6018

Personalizacja
1. Możliwość umieszczenia logo. Naklejka lub nadruk

2. Specjalny kolor na życzenie 
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Dane techniczne:
–  Pojemność – 34 litry
–  Waga – 1,75 kg
–  Wymiary – 465 x 353 x 404 (wysokość) mm
–  Maksymalny udźwig – 25 kg (ciągnięty na kółkach), 15 kg (noszony w ręku)
–  Rekomendowana ilość składowana w kolumnie – 10 szt.
–  Kółka – 2 trwałe i ciche pokryte specjalną warstwą gumową, średnica 50 mm, na metalowych osiach 
–  Materiał - kosz i uchwyt do noszenia w ręku, polipropylen; uchwyt teleskopowy, stal
–  Możliwość zabezpieczenia antykradzieżowego 

Kolory specjalne, wersja dwukolorowa. Kosz w kolorze szarym (RAL 7021), uchwyt teleskopowy 
w kolorze czarnym, uchwyt plastikowy do noszenia w ręku w jednym z poniższych kolorów:

 

Czerwony – Pantone 1797 C / RAL 3020 
Niebieski – Pantone 287 C / RAL 5005 
Zielony – Pantone 375 C / RAL 6018 
Pomarańczowy – Pantone 166 C / RAL 2008 
Żółty – Pantone 123 C / RAL 1003 

Kosz w kolorze czarnym – z materiałów pochodzących z recyclingu  
(oszczędza 1,67 kg emisji CO2)


