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Link do produktu: http://kosze-uliczne.pl/pojemnik-na-piasek-i-sol-ps035-p-231.html

POJEMNIK NA PIASEK I SÓL
PS035
Cena brutto

359,00 zł

Cena netto

291,87 zł

Cena poprzednia

379,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

PS035

Opis produktu
POJEMNIK NA PIASEK I SÓL
PS035
(Przy zamówieniu prosimy o określenie koloru pojemnika, w polu Uwagi)
( pojemnik na piasek i sól, skrzynia na piasek i sól - pojemność 160 litrów, 240 kg piasku)

Pojemnik przeznaczony do składowania piasku z solą lub innych środków jak np. sorbent. Niezbędny w okresie zimowym dla
utrzymania bezpieczeństwa na chodnikach i ulicach. Wysoka funkcjonalność i estetyczny wygląd pozwalają na zastosowanie
pojemnika praktycznie w każdym miejscu publicznym np. przy przejściach, na przystankach autobusowych i tramwajowych,
na parkingach samochodowych i we wszelkich miejscach ruchu pieszych.
- pojemnik jest wykonany polietylenu o wysokiej twardości i odporności na uderzenia
odporności na uderzenia (oryginalny produkt firmy Dow Plastics charakteryzujący się
brakiem szkodliwych związków chemicznych jak również metali ciężkich jak np. kadm;
do barwienia zastosowano pigmenty organiczne firmy Grafe),
- tworzywo posiada wszystkie europejskie dopuszczenia do kontaktu z żywnością,
- wykazuje odporność na działanie kwasów, zasad, soli i większości agresywnych
związków chemicznych,
- odporny na działanie promieniowania UV, nie blaknie na słońcu, nie pęka i nie koroduje,
- wyposażony w mocne zawiasy ze stali nierdzewnej (wewnętrzne zbrojenie stalowe
zalane polietylenem), których konstrukcja umożliwia ustawienie pojemnika pod ścianą
i wygodne podniesienie klapy do pozycji otwartej jak również pełne otwarcie i obrócenie
klapy do tyłu,
- produkowany w kolorach: żółty, jasno i ciemno niebieski, jasno i ciemno zielony, czerwony, szary i czarny,
- na życzenie życzenie pojemnik na piasek jest dodatkowo wyposażony w skobel ze stali nierdzewnej,
- wszystkie elementy pojemnika podlegają recyklingowi,
Wymiary:
- wysokość: 72 cm
- szerokość: 75 cm
- głębokość: 56 cm
Pojemniki polietylenowe są objęte 5-letnią gwarancją.
Koszt transportu

1-2 szt.: 40zł netto
3-4 szt.: 49zł netto
do 22 szt.: 149zł netto
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