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Elipsa to nowoczesny kosz na śmieci, o  
niewielkich rozmiarach, który pasuje do 
obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Kosz na śmieci Elipsa ma podnoszony korpus 
i podstawę z systemem zamykania na klucz. 
Wymagana jest minimalnna siła aby podnieść 
pojemnik w celu jego opróżnienia. Otwoty 
wrzutowe po obu stronach zapewniają łatwy 
dostęp, a zaokrąglona góra zapewnia osłonę przed 
czynnikami pogodowymi, a także zapobiega 
umieszczaniu i pozostawianiu śmieci na koszu.

Wykonany z materiału Durapol ™, kosz Elipsa jest 
odporny na warunki atmosferyczne i wymaga 
minimalnej konserwacji. Wnęka antypoślizgowa 
i teksturowane wykończenie mają na celu 
zmniejszenie prawdopodobieństwa przyklejenia 
plakatów do kosza i zapobieganie wandalizmowi.
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WERSJA STANDARDOWA

•  Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny albo biały
• Zdejmowany korpus i specjalnie do niego przeznaczona podstawa .
• System zamykania - zamek twist
• Powierzchnia chroniąca przed plakatowaniem „na dziko“
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub materiału Durapol™

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Różne opcje mocowania do podłoża
• Personalizacja
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MATERIAŁY 
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub 
materiał Durapol

SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 70 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 63 litry
Wysokość: 1 083 mm
Szerokość: 542 mm
Głębokość: 418 mm
Masa: 12,8 kg (z wewnętrznym pojemnikiem 
stalowym)

KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, ciemnoniebieski, czarny, 
betonowy szary.

Czarny Ciemnoniebieski Kamień młyński Betonowy szary

PERSONALIZACJA
Dodaj unikalny akcent do swojego zamówienia dzięki naszej 
usłudze personalizacji - od dodania logo lub herbu organizacji, aż 
po pełną grafikę na koszu. Nasz zespół pomoże Państwu osiągnąć 
wymarzony efekt.

Oferujemy również bezpłatną usługę wizualizacji.

WYDRUKOWANO 
NA PAPIERZE Z 
RECYKLINGU Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji, 

prosimy o poddanie jej recyklingowi.

Stosuj recykling!

GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.
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