StandMar

Naše koše
ideální místo

Distributor odpadkových košů.

pro Váš odpad.
různé druhy odpadkových
košů za velmi příznivé ceny

Nejprodávanější z našeho sortimentu!
105001

Jednoduchá a praktická obslužnost:

Odpadkový koš plastový 120 l – zelený

Instalace
prázdných
120 litrových
pytlů díky
horní odklopné
obruči během
okamžiku!

zboží vy
vynikající kvality
doprava po celé ČR ZDARMA
pro celý sortiment

112002 Odpadkový koš venkovní - šedý

(modrý, zelený)

Koš je vyroben z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava – stříbrná
práško
prášková barva RAL 9023. Nádoba na odpadky se zabudovaným
mecha
mechanismem, který umožňuje otáčení nádoby za účelem jejího
vypráz
vyprázdnění a opětovnou fixaci ve vodorovné poloze. Objem nádoby
je 30 l. Šrouby k uchycení koše k zemi nejsou součástí dodávky
(otvory v konstrukci jsou přizpůsobeny pro šrouby Ø 9 mm).

Odpadkový koš venkovní o objemu 50 litrů vhodný především do parků, zahrad,, hřišť.
Jedná se o nejprodávanější typ odpadkového koše. Konstrukce ocelová svařovaná,
ovaná,
v horní části nerezový popelník, váha 15 kg. Otočením postranního ovládacího kolečka
ečka se
obsah popelníku překlopí do hlavní sběrné nádoby. Skladem v barvách modré a zelené.
elené.

Vyroben z plastu odolného vůči nárazům a atmosférickým vlivům. Hlavní výhoda - oproti typu PZ1, PS1 je typ PR1 výborně
stohovatelný bez nutnosti sejmutí víka (do výše 1,5 metru nastohujete 8 košů, které zabírají jen prostor o průměru 53 cm).

Cena od 719,- Kč s DPH

109001, 109002 Odpadkový koš venkovní, standardní

NOVINKA

Hladké vyjmutí
plných pytlů
s odpadem díky
kónickému tvaru
těla koše. Již
žádné potrhané
pytle!

Charak
Charakteristika:
výška 1000 mm, možnost uchycení k zemi pomocí šroubů,
otáčení nádoby na odpadky
otáčen

AKČNÍ CENA: již od 2 099,- Kč s DPH!
Cena již od: 2 699,- Kč s DPH!

Cena již od: 2 999,- Kč s DPH!

120 l

112001 Odpadkový koš venkovní na sloupek - šedý

109004 Odpadkový koš venkovní, vajíčko

Konstrukce koše z pozinkovaného plechu povrchově upravená
stříbrnou práškovou barvou podobnou RAL 9023, tvořící texturu na
povrchu. Vyprázdňování za pomoci jednoduchého mechanismu, který
umožňuje překlopení a opětovnou fixaci nádoby. Objem nádoby 30 l.
Koš je určen k uchycení na sloupek nebo případně ke zdi.

Svařovaná ocelová konstrukce lakovaná zelenou barvou. Objem koše 30 litrů. Včetně
vyjímatelného popelníku, který lze zavěsit dovnitř nebo ven. Koš je možné zavěsit na
sloupek o průměru 60 mm (není součástí dodávky, nutné objednat zvláště).

105003

POZOR! Sloupek není součástí a je třeba jej dokoupit.
SLOUPEK pozink průměr × výška: 60 × 1200 mm, cena 360,- Kč s DPH.

Odpadkový koš plastový 120 l antracitový

Charakteristika: výška 1000 mm, možnost uchycení na sloupek, otáčení
nádoby na odpadky

Vyroben z recyklovatelného plastu.

Cena od 749,- Kč s DPH

749,-

105002 Odpadkový koš plastový 120 l – zelený
Cena od 799,- Kč s DPH

116001 Tašky na tříděný odpad z netkané textílie
PODPORUJTE AKTIVNĚ TŘÍDĚNÍ ODPADU VE SVÉ OBCI!

Další výhodou našich nejprodávanějších výrobků 105002 a 105003 je praktická
skladovatelnost - tyto koše se totiž dají díky svému kónickému tvaru tzv. „stohovat“!

bídku!
Neváhejte a kontaktujte nás, připravíme Vám individuální nabídku!
Materiál: netkaná textílie
extílie
Výška × šířka × hloubka: 40 × 23 × 23 cm
Objem: 18
8 litrů

Typ 105001 má navíc tu výhodu, že se při stohování nemusí snímat víko. Rozmístění
těchto košů a pokrytí konkrétní plochy (tržiště, výstava, koncert, sportovní či jiná
kulturní akce) je pak velmí rychlé a flexibilní.
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Elegantní a přírodě nakloněné řešení sběru odpadů do plastových pytlů o objemu
120 l. Vhodné pro různé venkovní akce, na místa okolo vodních ploch, do parků,
ale i pro vnitřní použití ve výrobních závodech apod.

Inspirujte se například krajským městem Ostrava, které svým občanům v rámci
zvýšení třídění rozdává zdarma tyto sety. Set 3 tašek z netkané textilie zvýší
a zjednoduší proces tříděni odpadů v domácnostech. Tašky lze spojovat k sobě
pomoci suchého zipu v horní časti.

109003 Odpadkový koš venkovní - dřevěný
Odpadkový koš dřevěný o objemu 65 litrů a váze 21 kg (s dřevěnými
latěmi) vhodný především do parků, zahrad, hřišť. Svým designem
lze také doporučit do moderních interiérů budov. Svařovaná
ocelová konstrukce obložená masivními dřevěnými latěmi. Latě
mořené speciálním lakem pro venkovní použití. Stříbrný práškový
lak chránící koš proti nepříznivým vlivům počasí. Vnitřní vyjímatelná
pozinkovaná vložka. Manipulaci s ní usnadňují dva vnitřní úchyty.
Rozměry: v × š × h: 900 × 420 × 420 mm

PRAKTICKÁ SKLADOVATELNOST
Cena za set již od 105,- Kč s DPH

AKČNÍ CENA: již od 2 099,- Kč s DPH!
Cena již od: 2 329,- Kč s DPH!

25 pytlů ZDARMA!
Při odběru minimálně dvou košů
z naší nabídky.

Cena již od: 2 399,- Kč s DPH!
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Vyroben z tvrdého plastu odolného vůči nárazům a atmosférickým vlivům.
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POZOR! Sloupek není součástí a je třeba jej dokoupit.
SLOUPEK pozink průměr × výška: 45 × 1500 mm, cena 360,- Kč s DPH.

Cena již od: 1 399,- Kč s DPH!
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PRAKTICKÁ
A JEDNODUCHÁ
OBSLUŽITELNOST!

www.standmar.cz
www.dilenske-vybaveni.cz

Naše koše vyzkoušely například tyto obce: Chlum Svaté Maří, Dobratice, Vendryně,
Podbřežice, Bukovany, Milotice, Lapač a mnoho dalších (více referencí na www.standmar.cz)

StandMar
Distributor odpadkových košů.

www.standmar.cz

106005 Stohovatelné nádoby na tříděný odpad
sestava 4 nádob
Plastová nádoba na tříděný odpad vhodná do kanceláří či na úřady. Barevné
provedení umožňuje snadnou orientaci. Nádoby jsou stohovatelné, víko
odklápěcí. Objem 45 litrů. Výška × šířka × hloubka: 320 × 320 × 570 mm.

110002 Stojan na pytle základní

111021 Odpadkový koš venkovní 50 litrů

11114001 Stojan na kola jednostranný

Plastové víko a pozinkovaná konstrukce, která zabraňuje korozi. Váha jen 3 kg.
Dodáváno v rozloženém stavu - jednoduchá montáž.

Vzhledově velmi atraktivní koš ladící s prostředím díky svému tvaru i použitému materiálu.
Reliéf koše znesnadňuje poškození graffiti a polepování plakáty. Vyrobeno z polyetylénu,
odolný proti UV záření. Upevňuje se na kovový pozinkovaný sloupek 45 × 1500 mm.

Ko
Konstrukce
z ocelových úhelníků (rám) a ocelových trubek
o Ø 18 mm (oblouky). Oblouky jsou přišroubovány na základovém
rámu a jsou určeny pro pneumatiky šířky až 55 mm. Stojan lze
rá
spojovat do nekonečných řad. Možno ukotvit do země.
sp
Rozměry
R
o
d × v × h: 1050 × 420 × 570 mm. Váha 12kg.

Cena již od: 999,- Kč s DPH!

Cena za sestavu 4 nádob již od 2 099,- Kč s DPH

POZOR! Sloupek není součástí a je třeba jej dokoupit.
SLOUPEK pozink průměr × výška: 45 × 1500 mm, cena 360,- Kč s DPH.

Cena již od 2 599,- Kč s DPH

Cena již od: 1 599,- Kč s DPH!

101003 Stojan na pytle ekonomický
102025 Set 4 odpadkových košů na tříděný odpad, 50 l
Set 4 odpadkových košů, každý o objemu 50 litrů, z polypropylénu.
nu. Koš je
velkoobjemový, součástí dodávky každého koše je samolepicí etiketa se
čtyřmi symboly pro příslušný druh.
Délka × šířka × výška jedné nádoby: 680 × 430 × 390 mm.

Stojan na pytle v ekonomické, levné variantě. Plastové víko a konstrukce z kulatiny
s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, která zabraňuje korozi. Váha jen 3 kg.

Cena již od: 699,- Kč s DPH!
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111022 Odpadkový koš venkovní klasický 50 litrů

2
1

Vzhledově atraktivní koše. Přirozeně souzní s prostředím díky jednotnému tvaru a použitému
materiálu. Spojují v sobě optimální ergonomii a praktičnost. Střízlivé linie ladí jak s městskou
zástavbou, tak volnou krajinou.

100221 Parková lavička s opěradlem délka 1,5 m

Cena již od 1 399,- Kč s DPH
Cena za setavu 4 košů již od 1 999,- Kč s DPH

Cena již od: 1 249,- Kč s DPH!

111021 Odpadkový koš na tříděný odpad, objem 40 litrů
Set 3 odpadkových košů o objemu 3 × 40 litrů nebo jednotlivé nádoby v barvách
zelená, žlutá, modrá. Vyrobeny z polypropylenu, odolného vůči UV záření
a jiným vlivům. Opatřeny robustním madlem. Délka × šířka × výška jedné nádoby:
420 × 405 × 425 mm.

AKČNÍ CENA SETU 3 NÁDOB: již od 1 649,- Kč s DPH!
Cena jedné nádoby od 799,- Kč s DPH

Kombinace zinkované ocelové konstrukce a dřevěných prvků
v odstínu teak dohromady tvoří dokonalý elegantní vzhled
každé lavičky. Rám konstrukce je vyroben z ploché oceli 60 x 8
mm. Konstrukce je zakončena patkami s otvory, které umožňují
upevnit lavici k podkladu. Sedací a opěrná plocha tvoří latě
100 x 35 mm, které jsou napuštěné lazurovacím lakem.
Lavička je svým provedením předurčena pro venkovní
použití, dobře se však bude vyjímat i v interiérech
(obchodní centra, vstupní haly, čekárny apod.).

110003 Stojan na pytle základní stabilní
Plastové víko a pozinkovaná konstrukce, která zabraňuje korozi. Určeno pro pytle
120 litrů. Dodáváno v rozloženém stavu - jednoduchá montáž. Váha 5 kg.

Spojením více stojanů na kola vedle sebe pomocí
šroubů lze vytvořit stojanovou řadu potřebné délky .

112009 Odpadkový koš nerezový vysoký, matný
Díky svým velkým rozměrům a samostatné vnitřní nádobě je ideální např. do nákupních
center, restaurací a kin - místa, kde se dá předpokládat odhazování jak pevných odpadů, tak
i např. zbytků jídel, které se z košů bez vnitřní nádoby neodstraňují lehce. Svůj reprezentativní
vzhled uplatní také v hotelích, podnicích apod. Je vyroben z kvalitní ušlechtilé oceli.
Charakteristika: vnitřní nádoba o objemu 60 l, průměr × výška 360 × 900 mm, provedení: matný

110005 Stojan na pytle - robustní dvojkoš

Cena za kus již od: 4 399,- Kč s DPH!

Cena již od 3 499,- Kč s DPH

Stojan na dva pytle o objemu 120 litrů. Plastová víka, ale robustní pozinkovaná
konstrukce o váze 10 kg, která se nevyvrátí ve větru. Dodáváno v rozloženém stavu
- jednoduchá montáž.

Cena již od: 1 699,- Kč s DPH!

117002 Nerozbitné dopravní zrcadlo (antivandal)
112004 a 112005 Koš nerezový s popelníkem matný a lesklý
Koš vhodný do hotelů, restaurací, barů, kin apod. Je vyroben z kvalitní ušlechtilé oceli. Koš
je ve své vrchní části vybaven popelníkem.

SLEVA
SLEV

20%!
20%

Zrcadlo s vynikající kvalitou optiky, umístění do 20 m od pozorovatele,
optika 800x600 mm, certifikované pro použití na veřejných komunikacích. Záruka 3 roky. Včetně systému pro upevnění na stěny a sloupy.

Průměr 220 mm × výška 630 mm.

110004 Stojan na tříděný odpad
110
107002 Nášlapný koš na tříděný odpad (3 × 11 litrů)
Plastové víko, pedál i dno z odolného černého plastu, tělo koše z ocelového plechu
s antikorozní povrchovou úpravou práškovým lakem nebo z nerezu. 2 vnitřní plastové
nádoby, černá o objemu 19 litrů, hnědá o objemu 11 litrů. Plastové nádoby s rukojetí.
Výška × šířka × hloubka: 440 × 470 × 250 mm.

Cena již od 1 549,- Kč s DPH

St
Stojan
na tři pytle o objemu 70 litrů vhodný především pro vnitřní užití při třídění
odpadu. Plastová víka, pozinkovaná konstrukce, váha 5 kg. Rozměry v × š × h
od
78
780 × 1000 × 400 mm. Jednoduchá montáž a demontáž skládáním.

Distributor odpadkových košů.

OP 120 C, M, Z Odpadkové pytle 120 l, černé, modré, žluté
Od
Odpadkové
pytle z LDPE o objemu 120 l, 60 μm černé, modré nebo žluté barvy.
Rozměr 700 × 1100 mm.
Ro

Cena již od: 1 249,- Kč s DPH!

112008 Stojanový popelník
113001 Silniční kužel 50 cm (balení po 4 ks)
113
Kužel vyroben z měkkého fluorescenčního PVC oranžové barvy s bíle malovanými
pruhy. Balicí jednotka 4 kusy. Váha 1,2 kg na kus.

StandMar

AKČNÍ CENA již od: 5 929,- Kč bez DPH!
Cena již od: 1 399,- Kč s DPH!

Cena za balení: 1 098,- Kč s DPH!

Cena již od: 4,- Kč bez DPH!

Popelník o průměru 200 mm z ušlechtilé oceli. Konstrukce ocelová, lakovaná černé
barvy. Celková výška 750 mm.

Cena již od: 1 299,- Kč s DPH!

Objednávky na:
Tel.: +420 731 941 570, E-mail: standmar@standmar.cz nebo info@dilenske-vybaveni.cz
Web: www.standmar.cz nebo www.dilenske-vybaveni.cz

StandMar
Distributor odpadkových košů.

