Zestawy pojemników na śmieci JC polecane są do szafek o szerokości 30 lub 40 cm. Mogą być montowane pod
zlewozmywakiem i obok nich, np. pod blatem roboczym.
Dostępne są w 6 konfiguracjach obejmujących 2 lub 3
kosze w 2 wysokościach i o pojemności 7, 9, 15 lub 20 l.

Nowa

Wysunięcie

SEGREGACJA ODPADÓW

POJEMNIKÓW Z SZAFKI
UŁATWIA NOWY,
SZEROKI

uchwyt

TŁOCZONA POKRYWA

Nowa, tłoczona pokrywa całkowicie osłaniając kosze do segregowania z góry, z jednej strony
chroni przed nieprzyjemnym
zapachem, a z drugiej może służyć za dodatkową półkę. Wgłębienie na jej powierzchni zabezpiecza ustawione na niej produkty
przed zsuwaniem się.

„JC”

Systemy
pojemników

NA ODPADY

CENTRALA:
87-500 Rypin, ul. Mławska 61
tel. +48 54 280 5651
www.rejs.eu

Zestawy pojemników na odpady JC dostępne są teraz
w nowej, udoskonalonej wersji. Dzięki innowacjom w ich
budowie, ułatwiają segregowanie śmieci, a także pozwalają na
pełniejsze dopasowanie zestawu do potrzeb i przyzwyczajeń
konkretnych użytkowników.
Nowe kosze na śmieci JC, podobnie jak starszą wersję,
montuje się do dna szafki (o szer. 30 lub 40 cm). Front może
być otwierany tradycyjnie – na zawiasie, bądź może być przytwierdzony do stelaża JC.
Innowacja tkwi w rodzaju mechanizmu jezdnego. Zastosowanie prowadnicy kulkowej z nadwysuwem i miękkim dociągiem pozwala na całkowite wysunięcie pojemników z szafki, a przez to lepszy do nich dostęp. Maksymalne
obciążenie systemu wynosi 15 kg.
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Front szafki z pojemnikiem na odpady może być otwierany tradycyjnie – na
zawiasach, lub może być przytwierdzony
do stelaża JC. Aby przymocować śmietniczkę do frontu nalezy dodatkowo nabyć zestaw montażowy do frontu.

MOCOWANE DO FRONTU
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JC603 niski
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JC602 niski
2 x 15 l
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JC601 wysoki
2 x 9 l / 1 x 20 l

JC603 wysoki
1 x 9 l / 1 x 20 l

wysokość

Pojemniki do szafek o szerokośći 40 cm

Pojemniki do szafek o szerokośći 30 cm

dostępna konfiguracja pojemników

Pojemniki na odpady JC

