ORIGINAL
Оригиналния Кош за Отпадъци
Доказала се като много популярна серия за оборудване на пространства от по-високия клас из цяла
Европа. Тези здрави, елегантни и разнообразни модели са идеални за общо или разделно събиране
на боклука. Те са с интересен дизайн, като свободно стоящи или спестяващи място модели за
монтиране на стена. Различните дизайни предлагат функционални опции като единични кошове с
80 литра вместимост и кошове за разделно събиране на отпадъци с 2 до 4 отделения.

ORIGINAL

B1/B3 capacity 80 litre or 3 x 30 litre

R1/R3 capacity 80 litre or 3 x 30 litre

Всички външни панели са изработени от неръждаема стомана клас
1.4301/AISI 304
• Вътрешния контейнер е от поцинкована стомана и е лесен за
почистване
Широко отварящите се врати спомагат за бързото и лесно изваждане на
вътрешния контейнер.
Всички кошове могат да бъдат със стационарен пепелник или плоски
отгоре.
Снимките на страничните панели и цветно надписаните отвори
предоставят информация улесняваща разделното изхвърляне на
боклука.

ORIGINAL

B4 capacity 4 x 50 litre

R4 capacity 4 x 50 litre

AC4

Моделите от серията ORIGINAL BASIC са семпли като конструкция и
дизайн. Изработени са от прахово боядисана стомана и нямат
информационни панели или пепелници. Сроковете на доставка се уточняват
по направено запитване.

RB2 capacity 2 x 50 litre

WALL AND BASIC MODELS ORIGINAL

B2 capacity 2 x 50 litre

R2 capacity 2 x 50 litre

RB1 capacity 80 litre

TEMPTATION
Контейнери с функционален дизайн и патентована система за пожарна защита.
Идеални за затворени обществени пространства като молове, гари, летища, изложбени зали, стадиони или
болници. Съдовете в серията Temptation отговарят на необходимите стандарти за безопастност.
 Всички видими части са изработени от неръждаема стомана клас 1.4301/AISI 304.
 Поцинкованите контейнери лесно могат да бъдат извадени и почистени.
 Тези модели имат отвор в горния край за лесно изхвърляне на отпадъците. Съдът може да се
провери след отварянето на върха и да се прецени количеството на отпадъците, лесен е достъпа и за подмяна
на найлонови торбички.
 Моделите FF3 и FF4 са с върхове, които се отварят автоматично, когато е включена ключалка. Всички
останали модели се отварят ръчно.

TEMPTAT ION

FF1 dimpled, capacity 70 litre

FF1 volume 70 L ou 100 L

FF2 capacity 2x 50 litre

TEMPTAT ION

FF3 capacity 1x 70 litre and 2x 50 litre

FF4 capacity 2x 60 litre and 2x 55 litre

Моделите от серията с плосък гръб са подходящи за тесни помещения.
Техния поцинкован гръб позволява лесно позициониране или фиксиране за
стена без нужда от допълнителни скоби. Особено подходящи са за
коридори.

TEMPTAT ION WALL MODELS

FFW2 capacity 2x 50 litre
FFW1 capacity 70 litre

ACCESSORIES TEMPTAT ION

За външни площи
Със заслон при поискване

С пепелник закрепен здраво
за стената на контейнера

Специалната система
прекъсва подаването на
въздух и открития пламък
се погасява за секунди.
Тествана за пожар със
сертификат от Институт за
противопожарна защита,
технология и безопастност
Линц, Австрия.

С дизайн подходящ за
поставяне на реклама

Стандартен монтаж – видим
При поискване – скрит монтаж

TEMPTAT ION ADDITIONAL MODELS/ ASHTRAYS

TPB21 capacity 90 litre

TP11 capacity 60 litre

FF11 capacity 50 litre

T11

Елегантната серия Temptation от кошчета и кошчета комбинирани с пепелници са подходящи за много места.
Например : във входовете на сгради, до асансьори, във фоайета, в салоните на банки, пред помещения за
непушачи и много др. Моделите са разнообразни, за да отговарят на различни изисквания.
Огнеупорен модел FF11 с метален вътрешен контейнер и фуниевиден отвор за хартиени отпадъци.
„Джъмбо” икономичен дизайн, 90 литра вместимост с голям отвор за изхвърляне на боклука, който помага
той да се разпределя равномерно в коша.
 Закрепен за пода кош в комбинация с пепелник с перфорирана горна част, която да предпазва вътрешния
пепелник и разпиляването на пепелта в него.
 Модел комбинация между TK11 и TKW11 (модел за стена) с вътрешен контейнер за отпадъци, отвора за
изхвърляне на боклука е от едната страна на коша под пепелника.

WALL MODEL TEMPTAT ION

Модел за стена
Капацитет 50 литра
С патентована система
за защита от пожар

TK11 capacity 40 litre

Забраните за тютюнопушене могат да бъдат трудни за спазване от фирми, ресторанти, хотели и др.
Често структурата и дизайна на мястото не позволяват изхвърлянето на цигари. За да задържи
клиентите си доволни и осигури безопасно събиране и изхвърляне на цигарената пепел Auweko са
разработили пепелници, за да сте сигурни че помещенията се поддържат чисти и безопасни. Серията
Temptation предлага пепелници за поставяне на под от неръждаема стомана, функционални и лесни
за поддръжка, предлагащи високо ниво на безопасност. Подходящи за употреба на множество
локации като летища, търговски центрове, магазини и др. Елегантния дизайн и изчистени линии ги
правят изключително естетични. Предлагат се и с допълнителни функции като:
* Със или без контейнер за отпадъци
* Със или без вградена информационна табела

TEMPTATION EXTERNAL FLOOR-MOUNTED ASHTRAYS

Пепелниците се затварят с здрава
скрита ключалка от едната страна
на коша. Моделите с отделение за
боклук имат и вътрешен контейнер.
Здравата плоскост в основата, чрез
която пепелника е закрепен за пода е
устойчива на вандализъм. За площи,
където закрепването за пода не е
възможно се препоръчва модела с
бетонова тежест.

EXTERNAL FLOOR-MOUNTED ASHTRAYS TEMPTATION

CAPITAL
Моделите могат да бъдат закачени за стълбове и/или за стена или да бъдат прикрепени към земята.
Има разнообразие от кошчета и пепелници.
• Има 120 л модел с поставка за вътрешен контейнер.
• В зависимост от мястото и околната среда, в която са поставени може да се избере между 2,00 мм
неръждаема стомана от висок клас или поцинкована стомана с прахово покритие.
• Металния вътрешен контейнер не протича и в нещо също могат да се поставят найлонови
торбички. Чисто и функционално решение.

CAPITAL

CAPITAL

За външни площи
Със заслон при поискване

С пепелник закрепен здраво
за стената на контейнера

601 capacity 50 litre
602 capacity 50 litre

Новата серия Capital Basic произлиза от тестваната серия Capital и е модифицирана след много
години опит за да предложи интересни допълнения към продуктовата гама.
• Мулти-функционалните кошчета на икономични цени се предлагат с изтънчен и атрактивен дизайн
изработени от прахово боядисана неръждаема стомана или поцинкована стомана.
* Оборудвани са с функционална система за задържане на вътрешния контейнер.
* За закрити помещения се предлагат варианти с отвор отгоре, а за открити пространства с навес и
странична врата за лесно изпразване.
Сроковете за доставка се уточняват по запитване

CAPITAL BASIC

ВИСЯЩИ КОШЧЕТА
Обем:
Височина:
Дълбочина:
Ширина:

60 литра
775 mm
350 mm
470 mm

КОШЧЕТА ЗА МОНТАЖ НА ЗЕМЯ
Обем:
Височина:
Дълбочина:
Ширина:

60 литра
850 mm
320 mm
470 mm

ВИСЯЩИ КОШЧЕТА
Обем:
Височина:
Дълбочина:
Ширина:

60 литра
675 mm
350 mm
470 mm

КОШЧЕТА ЗА МОНТАЖ НА ЗЕМЯ
Обем:
Височина:
Дълбочина:
Ширина:

90 литра
800 mm
370 mm
470 mm

BASIC CAPITAL

КОШЧЕТА С КАПАК

функционален, удобен и безопасен
държач за пластмасови чували за кош
КОШЧЕТА БЕЗ КАПАК

Серия CAPITAL с вградена информационна/рекламна табела
Кошовете за отпадъци са важна част от градската среда и се използват в малки и
големи населени места из цялата страна. Тази серия комбинира събирането на
боклук с удобен начин за комуникация с гражданите.
Рекламни плакати или информационни листове могат лесно да бъдат поставени зад
вградения прозрачен екран.

CAPITAL INFO

711 capacity 50 litre

715 capacity 65 litre

612 capacity 50 litre

Някои примери за това как мястото върху коша за боклук се използва за предаване на дадено
съобщение на публиката:
Рекламни или информационни съобщения от общини или фирми
Например общините могат да рекламират събитията организирани от тях
Спонсорство
Местни бизнес организации могат да спонсорират поставянето на кошчетата в града и да използват
мястото за реклама върху тях за собствени цели.
Местни компании могат да рекламират върху кошовете срещу заплатена такса.

INFO
CAPITAL

610 capacity 50 litre

611 capacity 50 litre

