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Większe zakupy przy minimum miejsca 
zajmowanego przez kosz
Dobry wybór dla średnich i dużych zakupów. Kosz o kwadratowej podstawie 
ułatwia pakowanie różnego typu produktów zakupowych i jest zaprojektowany 
do różnych typów sklepów gdzie potrzebne są duże kosze zajmujące mało 
powierzchni. 

Ergonomia i porządek
Wysuwana rączka teleskopowa i możliwość dostosowania 
najwygodniejszego kąta nachylenia prowadzonego kosza sprawia,  
że jego użytkowanie jest komfortowe dla osób o różnym wzroście.

Zakupione produkty mogą być układane w koszu w sposób 
uporządkowany dzięki kwadratowemu kształtowi, w efekcie delikatne 
przedmioty nie zostaną zmiażdżone lub uszkodzone.

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 – 52 litry,
–  Waga – 2,2 kg,
–  Wymiary – 390 x 390 x 529 (wysokość) mm,
–  Udźwig – 40 kg,
–  Rekomendowana ilość składowana w kolumnie – 9 szt.,
–  Kółka – 2 trwałe i ciche pokryte specjalną warstwą gumową, średnica 50 mm, na metalowych osiach, 
–  Materiał – polipropylen,
–  Możliwość zabezpieczenia antykradzieżowego.


