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Kosz na zakupy ShopRoll 80 z 4 kółkami ma atrakcyjną poziomą 
konstrukcję, co zapewnia doskonałą odporność i trwałość w sklepie. 
Wykonany jest z wysokowydajnego polipropylenu: wytrzymałego, 
a jednocześnie elastycznego tworzywa sztucznego, odpornego na 
uderzenia i nadającego się do recyklingu.

Kosz, który sprawdzi się w wielu sektorach,  jest idealny do transportu 
wszelkiego rodzaju produktów i wyróżnia się dużą powierzchnią 
i możliwością dostosowania do różnych typów obiektów: DIY, zabawek, 
sprzętu sportowego, domowego i elektronicznego.  Umieszczanie 
przedmiotów w tak dużym koszu jest bardzo wygodne. Jego podstawa, 
o wzmocnionym żebrowaniu, jest przestronna i płaska, aby pomieścić 
wszystkie rodzaje produktów, idealnie rozmieszczone wewnątrz.

80-litrowy kosz z kółkami wyróżnia się mobilnością i wygodą. Wysokiej 
jakości koła (dwa stałe i dwa obrotowe) zapewniają koszykowi doskonałe właściwości toczenia, 
idealne do wszystkich rodzajów podłóg. Uchwyt jest ergonomiczny dzięki zaokrąglonym kształtom 
i regulowanemu kątowi nachylenia można go dostosować do użytkowników o różnym wzroście. 

Idealny dla różnych sektorów
DIY, sklepy zoologiczne, ogrodnictwo, sport, elektronika, zabawki,  
artykuły gospodarstwa domowego, żywność.

Przestrzenny otwór i płaskie dno
Bardzo wygodny do umieszczania przedmiotów w środku

Przestronne, płaskie dno bez wewnętrznych grzbietów zapewniające 
większą powierzchnię dla wszystkich rodzajów produktów i pozwala 
użytkownikom idealnie ułożyć produkty w koszu. Wymiary 475 × 300 mm.

Wzmocnione ożebrowanie podstawy
Wyjątkowo wysokie żebra (15 mm) zapewniają wysoką wytrzymałość przy 
dużych obciążeniach.
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Wysokiej jakości koła
Stałe koła: rdzeń poliamidowy, idealny do dużych obciążeń, z elastycznym, cichym bieżnikiem gumowym.     
Koła 360° z potrójnym łożyskiem, zapewniające lepszą amortyzację i odporność na nierówne podłogi.

Pozycja blokująca rączkę
Blokowanie rączki, które zapobiega konieczności schylania się, aby sięgnąć do 
uchwytu podczas zakupów.

Ergonomiczny uchwyt
Zaokrąglona rączka zapewnia wygodne trzymanie.

Zwiększona wysokość uchwytu
Wysokość uchwytu można dostosować do różnych wysokości użytkowników. 
Zależnie od kąta nachylenia, do wysokości 700 mm.

Łatwe układanie i wyjmowanie koszy ze słupków
Zintegrowane uchwyty są bardzo pomocne podczas zbierania i układania koszy 
w słupki.

Standardowe kolory
Czerwony – Pantone 1797 C / RAL 3020

Niebieski – Pantone 287 C / RAL 5005

Zielony – Pantone 375 C / RAL 6018
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Również dostępne w wersji szarej (RAL 7021)  
z kolorowymi uchwytami:
Czerwonym – Pantone 1797 C / RAL 3020

Niebieskim – Pantone 287 C / RAL 5005

Zielonym – Pantone 375 C / RAL 6018

Pomarańczowym – Pantone 166 C / RAL 2008

Żółtym – Pantone 123 C / RAL 1003

Personalizacja
Wybierz kolor, umieść swoje logo jako nadruk lub naklejkę.

Dane techniczne:
–  Pojemność – 80 litrów,
–  Waga – 2,3 kg,
–  Wymiary – 410 x 595 x 532 (wysokość) mm,
–  Maksymalny udźwig – 50 kg,
–  Rekomendowana ilość składowana w kolumnie – 9 szt.
–  Kółka – 2 trwałe i ciche pokryte specjalną warstwą gumową, średnica 50 mm, na metalowych osiach; 

2 kółka obrotowe o średnicy 32 mm,
–  Materiał – polipropylen,
–  Możliwość zabezpieczenia antykradzieżowego.


