
     WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NAZWA WYROBU INDEKS

Kosz nastawny składany 1210x670 H-400

WYPOSAŻENIE DODATKOWE INDEKS

Przegroda H270 kosza  nastawnego 670x400

POKRYCIE

cynk galwaniczny + lakier

POKRYCIE

cynk galwaniczny + lakier 919-350-788

919-351-100

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier .
Dane techniczne: Konstrukcja kosza wykonana z drutów zgrzewanych. Dno wzmacniane dodatkowo płaskownikami zabezpiecza 
kosz przed odkształceniami pod znacznym obciążeniem. Stopki z ceownika. Podest wykonany z kształtowników.
Dopuszczalne obciążenie (przy równomiernym rozłożeniu): 
pojedynczy kosz - 100 kg,
trzy nastawione kosze - 100kg/50kg/50 kg.
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Kosze przeznaczone głównie do składowania i ekspozycji 
luzem szybko rotujących produktów w sklepach i marketach.

Możliwe zastosowanie koszy:
- umieszczenie na półce regału,
- samodzielne postawienie na podłożu,
- nastawienie koszy jeden na drugi,
- montaż na podeście z kółkami (dotyczy kosza 1210x670).
Niewielkie wymiary po złożeniu koszy sprawiają, iż, gdy nie są 
używane, nie zabierają zbędnej powierzchni magazynowej. 

Estetyczna przegroda z drutu służy do podzielenia kosza w dowolnym miejscu i umożliwia ekspozycję większej liczby różnych 
produktów. Podstawa jezdna sprawia, iż kosze 1210x670 stają się samodzielnym ruchomym regałem.
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  Kosz            

WYMIARY (mm)

TYP KOSZA

1205 670 3851210X670 H-400 400

1210X570 H-400 1205 570 385 400

1217

1217

1210X470 H-400 1205 470 385 400 1217

Kosz nastawny składany 1210x570 H-400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-101
Kosz nastawny składany 1210x470 H-400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-102

Przegroda H270 kosza  nastawnego 570x400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-104

Przegroda H270 kosza  nastawnego 470x400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-105

Przegroda H270 kosza  nastawnego 370x400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-106

Kosz nastawny składany 1210x370 H-400 cynk galwaniczny + lakier 919-351-103

Podest na kółkach do koszy nastawnych 1200x670 cynk galwaniczny + lakier 919-351-107

1210X370 H-400 1205 370 385 400 1217

Złożony kosz

KOSZE NASTAWNE KSC II SKŁADANE NA PŁASKO
(stopki z ceownika)
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