Kosz na śmieci z pokrywą wiszący 30 litrów Faneco
HIT stal czarna
kod produktu: WB30BL
kategoria: Kategorie produktów > Kosze na śmieci > Kosze na śmieci metalowe

Producent: Faneco
Cena netto: 449,00 zł
Cena brutto: 552,27 zł
Kod QR:

Czarny podwieszany kubeł na odpady łazienkowe Faneco HIT
Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo
Wykończenie: czarne
Wymiary: wysokość - 625 mm, szerokość - 307 mm, głębokość - 214 mm
Pojemność: 30 litrów
Kształt: stożek
Pokrywa: uchylna
Kąt nachylenia pokrywy do ściany: 75°
Kąt nachylenia przedniej ściany kosza do podłoża: 85°
Rodzaj montażu: naścienny
Gwarancja: 2 lata
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Niezwykle pojemny i estetyczny, wykonany z czarnej stali szlachetnej łazienkowy kosz na śmieci
Faneco HIT to akcesorium łazienkowe które dzięki swojemu atrakcyjnemu designowi jest
przykuwającym oko elementem wystroju doskonale sprawdzającym się w toaletach publicznych
o dużym natężeniu ruchu. Odporna na celowe lub przypadkowe uszkodzenia metalowa obudowa
oraz dwuletnia gwarancja pozwalają być spokojnym o wytrzymałość kubła i montować go nawet
w najintensywniej eksploatowanych i odwiedzanych przez dużą liczbę ludzi sanitariatach, zaś
uchylna pokrywa gwarantuje, że w pomieszczeniu nie będzie czuć przykrych zapachów jakie
mogłyby się wydostać z nieprzesłoniętego nią pojemnika na odpady. Ergonomiczny kształt oraz
naścienny montaż ułatwiają mycie samego kosza oraz znajdującej się pod nim podłogi, dzięki
czemu w łazience można bez problemu zachowywać wysoki poziom higieny oraz czystości, co
jest szczególnie ważne w szpitalach, klinikach, centrach handlowych oraz restauracjach.

Zalety czarnego łazienkowego kosza na śmieci Faneco HIT
Atrakcyjny design
Wytrzymała obudowa
Dwuletnia gwarancja
Pozwalający oszczędzić miejsce i ułatwić sprzątanie łazienki montaż

Odbiorcy podwieszanych stalowych kubłów na odpady
Restauracje
Centra handlowe
Sale konferencyjne
Szpitale
Kliniki

Faneco oferuje tanie i uniwersalne produkty świetnie sprawdzające się
we wszystkich toaletach publicznych

Oferująca szeroką gamę wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego akcesoriów
łazienkowych, polska firma Faneco to dystrybutor profesjonalnych produktów dla
ogólnodostępnych WC, skupiający się na dostarczaniu swoim klientom kompleksowych
rozwiązań sprawdzających się zarówno w kameralnych, jak i odwiedzanych codziennie przez
duże liczby osób ubikacji. Serie produktów Faneco, takie jak ECO, HIT, JET i POP, obejmują
dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła w pianie, pojemniki na papier toaletowy, podajniki
jednorazowych ręczników, kosze na śmieci, a także wiele innych niezbędnych w każdej toalecie
elementów i zaprojektowane zostały z myślą o jak największej uniwersalności.
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