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Na Slovensku je viacero miest, ktorých architektúru námestí a 
verejných priestranstiev vhodne dopĺňajú odpadkové koše so 
zaujímavým dizajnom. Patrí k nim aj historické centrum Bratislavy. 
Odpadkové koše, sú vyrobené z recyklovateľného materiálu, ktorý 
je odolný voči vandalizmu, UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
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Glasdon Jubilee™
Odpadkový kôš so štýlovým dizajnom a jedinečným rebrovaným 
vzhľadom zabraňujúcim lepeniu plagátov a sprejovaniu.

Streamline Jubilee™
Štíhly odpadkový kôš, ktorý je ideálny na miesta, 
ako sú autobusové zastávky a úzke uličky, kde 
by mohol byť väčší kôš prekážkou.

Exteriérové odpadkové koše
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Topsy™ 2000
Štýlový odpadkový kôš s jednoduchým vyprázdňovaním bez 
potreby namáhavého zdvíhania. Ľahká plastová konštrukcia 
koša sa zdvihne zo základne a vložka sa pohodlne vyberie.

Evolution™
Eliptická konštrukcia a zaoblená strieška vytvárajú 
zaujímavý tvar odpadkového koša. Materiál je odolný 
proti mechanickému poškodeniu a dvojplášťové 
dvere podčiarkujú jeho pevný a robustný vzhľad.
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Plaza™
Veľkokapacitný kôš vybavený bezkľúčovým 
uzamykacím systémom s jednoduchým 
vyprázdňovaním bez potreby použitia kľúča.

Mini Plaza™
Mini Plaza je štíhly odpadkový kôš vhodný do užších priestorov. 
Uzamykanie je riešené bezklúčovým systémom. Kôš môže mať 
na vrchu plôšku na udusenie cigaretových nedopalkov, alebo 
integrovaný popolník.
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Luna™
Exteriérový odpadkový kôš Luna je ideálny model do rušných mestských 
centier. Dodáva sa v dvoch prevedeniach. Odpadky sa odhadzujú do 
pozinkovanej nádoby, alebo vreca, ktoré je obručou pevne uchytené o nádobu.

Everglade™
Odolný kôš s malými nárokmi na údržbu 
dostupný vo veľkosti 60, 85 alebo 135 litrov.
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Electra™ 85l & 60l
Tento moderný odpadkový kôš v 
sebe spája pevnosť a funkčnosť so 
štýlom a luxusným vzhľadom.

Centrum™
Elegantný odpadkový kôš z nehrdzavejúcej 
ocele s ladným a moderným dizajnom.
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Sherwood™
Kôš Sherwood je vyrobený z materiálu 
Everwood™, čo je jedinečný polymér s 
realistickým vzhľadom dreva vyžadujúci 
minimálnu údržbu. Je k dispozícii s 
otvorenou hornou časťou alebo strieškou.
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Metal Guppy™
Metal Guppy je ohňovzdorný kovový kôš.

Super Guppy™
Obľúbený  kôš, ktorý vďaka širokej ponuke farebných variant vhodne zapadne do každého prostredia.
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TidyBear™
Atraktívny vzhľad koša TidyBear osloví najmä deti, ktoré  
motivuje k poriadku a odhadzovaniu odpadkov do koša.

Splash™
Inovatívny odpadkový 
kôš Splash je 
výborným riešením 
zberu odpadkov v 
priestoroch, kde sa 
združujú deti. Kôš v 
tvare delfína je ideálny 
funkčným doplnkom  
pre detské ihriská, 
centrá voľného času, 
kúpaliská ...

Froggo™
Deti všetkých vekových kategórií budú 
milovať kŕmenie koša Froggo odpadkami. 
Froggo je odolný voči vandalizmu a 
poveternostným vplyvom.

Špecifické odpadkové koše
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Koše na psie 
exkrementy

Fido 25™
Fido 25 je odolný kôš na psie 
exkrermenty určený na montáž 
na múr alebo stĺpik.

Retriever 35™
Hygienicky navrhnutý kôš Retriever 
35 obsahuje odnímateľné telo koša 
s bezpečným kovovým sklzným 
systémom.

Retriever City™
Kôš Retriever City ponúka 
integrovaný zásobník na 
vrecká pre psie exkrmenty.
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Nexus® 100
Odpadkový kôš Nexus 100 predstavuje ideálne riešenie pre 
recykláciu odpadu. Má elegantný dizajn a dostatočný objem na veľké 
množstvo odpadu bez toho, aby zaberal veľkú podlahovú plochu.

Nexus 50
Štýlové koše s malým pôdorysom podporujúce účinný 
zber a separáciu recyklovateľných odpadov.

Koše na separovaný zber
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Eco Nexus 60, 85L 
Úsporné recyklačné koše Eco Nexus 
sa vyrábajú v dvoch veľkostiach 60 
a  85 litrov. Súčasťou koša môže byť 
informačný panel, ktorý upozorňuje 
na aký druh odpadu je kôš určený.

Nexus 30
Kompaktná konštrukcia koša 
Nexus 30 je ideálna na miesta 
s obmedzeným priestorom, 
ako napríklad školské chodby 
alebo triedy.
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Nexus 200
Elegantný kôš na separovanie dvoch zložiek odpadu. 
Vhadzovacie otvory sa dajú prispôsobiť na daný druh 
odpadu.

Nexus City 140
Tento robustný odpadkový kôš na separovanie odpadu  je 
k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach. Farba 
striešky a piktogram informujú na aký druh odpadu kôš slúži.
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Orbis™
Moderný a robustný držiak na vrecia 
montovateľný na stenu alebo stĺpik.
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C-Thru™ 180
C-Thru 180 má najväčšiu kapacitu zo všetkých interiérových košov na 
separovanie odpadu. Je ideálnou voľbou pre miesta s veľkým pohybom 
ľudí, alebo pre miesta kde je potrebné zbierať väčšie množstvo odpadu.

C-Thru 5, 10 a 15L
Priezračný kompaktný kôš k dispozícii v 3 veľkostiach. 
Vhodný na separovanie určitých druhov odpadov.
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C-Thru 180 Trio
K dispozícii je aj model trio umožňujúci 
zber troch druhov odpadu v jednom koši.
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Ashguard™ 
Elegantný nerezový popolník v modernom 
dizajne. Ideálny pred nákupné a 
administratívne centrá.

Ashmount™ 
Moderný kôš na cigarety 
štandardne vybavený dymovou 
klapkou SmokeGuard®.

Ashguard SG®

Obojstranný 
popolník vybavený 
dymovou klapkou 
SmokeGuard®.

Ashmount SG®

Moderný nástenný 
popolník štandardne 
vybavený dymovou 
klapkou SmokeGuard.
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Riešenie pre 
fajčiarov
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Integro City™ 
Exteriérový odpadkový kôš Integro City 
je svojim úzkym dizajnom ideálny model 
na verejné priestranstvá s obmedzeným 
priestorom. Je to kompaktná nádoba určená 
na zmiešaný odpad s možnosťou doplnenia 
popolníka na cigaretový odpad.

Integro™ 
Štýlový odpadkový kôš s integrovaným 
popolníkom. Obľúbený model koša vhodný 
pred nákupné centrá a  administratívne budovy.
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Na všetky produkty si môžete navrhnúť vlastné logo. 
V prípade záujmu vám spracujeme vizualizáciu.
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