
Odpadkové koše 

Nerezové odpadkové koše 

SLZN 22 – obj. č. 95220 
nerezový závěsný odpadkový koš, 12 l 
rozměr 300 x 160 x 350 mm, povrch 
matný 

SLZN 28 – obj. č. 95280 
nerezové hrdlo na zapuštění do des-
ky pro odhazování odpadků,  
Ø 143 mm, povrch matný 

SLZN 23 – obj. č. 95230 
nerezový závěsný odpadkový koš, 26,5 l 
rozměr 360 x 160 x 435 mm, povrch 
matný 

SLZN 24 – obj. č. 95240 
nerezový závěsný odpadkový koš s de-
klem, na hygienické potřeby, 4,5 l , roz-
měr 200 x 102 x 246, povrch matný 

SLZN 10 – obj. č. 95100 
nerezový koš s PVC vložkou, 3 l 
pr. 170 x 270 mm, povrch lesklý 

SLZN 11 – obj. č. 95110 
nerezový koš s PVC vložkou, 5 l 
pr. 205 x 290 mm, povrch lesklý 

SLZN 12 – obj. č. 95120 
nerezový koš s PVC vložkou, 20 l 
pr. 295 x 490 mm, povrch lesklý 

SLZN 15 – obj. č. 95150 
nerezový koš s PVC vložkou, 12 l 
pr. 250 x 400 mm, povrch lesklý 
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SLZN 16 – obj. č. 95160 
zápustný nerezový dávkovač tekutého 
mýdla, obsah 200 ml, povrch matný, 
potřebný pr. otvoru v desce 26 mm, max. 
výška desky 30 mm 

SLZN 17 – obj. č. 95170 
zápustný chromovaný dávkovač tekuté-
ho mýdla, obsah 200 ml, povrch lesklý, 
potřebný pr. otvoru v desce 26 mm, max. 
výška desky 30 mm 

SLZN 19 – obj. č. 95190 
WC kartáč s nerezovým držákem, 
možnost postavení do prostoru nebo 
připevnění na stěnu, povrch lesklý 

SLZN 18 – obj. č. 95180 
chromovaný nástěnný dávkovač tekuté-
ho mýdla, obsah 200 ml, povrch lesklý 

Dávkovače mýdla, pisoárové zástěny 

Nerezové dávkovače mýdla, pi-
soárové zástěny 

SLZN 04 – obj. č. 95040 
nerezový dávkovač tekutého mýdla, 
dvojdílný, obsah 1 l, 150 x 55 x 200 
mm, povrch lesklý 

SLZN 05 – obj. č. 95050 
nerezový dávkovač tekutého mýdla, 
obsah 1,25 l , 120 x 70 x 210 mm, po-
vrch lesklý 

SLZN 06 – obj. č. 95060 
nerezový dávkovač tekutého mýdla, 
obsah 0,85 l, 110 x 60 x 180 mm, povrch 
lesklý 

SLZN 07 – obj. č. 95070 
nerezový dávkovač tekutého mýdla, 
obsah 0,5 l, 95 x 55 x 145 mm, povrch 
lesklý 

Vlastnosti: 
 

- dělící stěna k pisoárům SLZN 13 je vyrobena kompletně 
 z nerezového materiálu 
- dělící stěna k pisoárům SLZN 14 je vyrobena v 
 kombinaci nerez – plast ( barva bílá, zelená, modrá ) 

Specifikace dodávky: 
 

SLZN 13 – obj. č. 95130 nerezová dělící stěna, 
úchytová sada 
 

SLZN 14 –  obj. č. 95140 dělící stěna v kombi-
naci nerez – plast, úchytová sada 

SLZN 13 SLZN 14 
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