Hulladékgyűjtők
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n Cube 30
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x15 liter
méret: 253x433x467 mm
min. szekrényméret: 300 mm
00010010100

n Cube 40
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
méret: 335x348x407 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00010010110

n Cube 41
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, automatikus nyitással,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 341x335x475 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010041

n Sorter 700 K 45
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 409x389x461 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010200

n Sorter 700 K 60
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 2x18 + 2x8 liter
méret: 559x389x461 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00010010210
Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.16 • Hulladékgyűjtők
n Art 208
Műanyag fürdőszobai
hulladékgyűjtő
szín: fehér
űrtartalom: 5 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000101

n Art 270
Műanyag hulladékgyűjtő
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
fehér

00010000202

metálszürke

00010000204

n Art 272
Fém-műanyag hulladékgyűjtő
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szín: króm-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000302

n Art 276
Fém-műanyag hulladékgyűjtő
szín: alumínium-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000351

n Art 280
Műanyag hulladékgyűjtő,
fenéklapra szerelhető
szín: fehér
űrtartalom: 16 liter
fenéklapra szerelhető
Kézi működtetésű,
kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
00010000450
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n Art 226
Műanyag hulladékgyűjtő
fenéklapra szerelhető
szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 20 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
A hulladékgyűjtő tartalmaz egy tároló
tálcát is.
00010000501

n Art 227
Műanyag szelektív
hulladékgyűjtő
szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
00010000650

n Art 235
Műanyag szelektív
hulladékgyűjtő
szín: fehér
űrtartalom: 2x16 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető.
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
00010000600

n Art 907
Szelektív hulladékgyűjtő
90-es elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal, papír- és
tisztítószer tartóval
űrtartalom: 2 x 14
méret: 803/840 x 250 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001010

n Art 906
Szelektív hulladékgyűjtő
90-es elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 3 x 14
méret: 803/840 x 250 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001000
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4.18 • Hulladékgyűjtők, tárolóeszközök, kiegészítők
n Art 921
Szelektív hulladékgyűjtő
60-as elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 16 + 2 x 7,5 l
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
méret: 503/540 x 320 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001020

n Art 922
Szelektív hulladékgyűjtő
90-as elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 2 x 16 + 2 x 7,5 l
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
méret: 803/840 x 320 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001030
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n Art 150
Takarítóeszköz tartó
szín: króm-szürke
teherbírás: 9 kg
fenéklapra szerelhető
automatikus működésű
00006301000

n Műanyag csúszásgátló
szín: szürke
vastagság: 1,2 mm
Meggátolja a ráhelyezett tárgyak
csúszását, egymáshoz ütődését,
tartós, könnyen tisztán tartható.
rendelés: fm
szélesség (mm)

cikkszám

450

00003650000

600

00003650010

