KOSZ ORBIS 03.054

ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OPCJE
Sposób mocowania
do wbetonowania
do przykręcenia

Wkład
wkład z blachy ocynkowanej

OPIS
Orbis to lekki, nowoczesny model kosza w kształcie walca.
Idealnie komponuje się on w ze stylistyką współczesnych
przestrzeni miejskich. Orbis może pełnić rolę zarówno
kosza biurowego, jak i miejskiego, eksponowanego np.
przed wejściami do galerii handlowych lub biurowców.

Konstrukcja kosza wykonana jest ze stali węglowej,
ocynkowanej i malowanej proszkowo na wskazany przez
klineta kolor RAL. Korpus modelu wykonany jest z
satynowanej stali nierdzewnej.

Kosz nie został wyposażony we wkład, stąd też wymaga
stosowania worków. Dzięki okrągłej podstawie Orbis
może służyć jako obiekt wolnostojący. Istnieje również
możliwość przytwierdzenia całej konstrukcji przy pomocy
betonowego fundamentu. Atutem kosza Orbis jest jego
duża pojemność (50 litrów). Dodając do tego niewielkie
wymiary (mierzy on niewiele ponad 80 cm wysokości i 30
cm szerokości) oraz małą wagę (tylko 34 kilogramy)
otrzymujemy estetyczny i funkcjonalny kosz na śmieci w
nowoczesnej stylistyce.
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OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Materiały
- konstrukcja - stal nierdzewna lub stal węglowa
- pojemnik - stal nierdzewna
- wkład - blacha ocynkowana

Waga
- 34 kg

Pojemność
- pojemność: 50 l

Wymiary
- szerokość: 35 cm
- wysokość: 85 cm

ZANO
Produkt: Kosz Orbis
Numer katalogowy: 03.054
Projektant:
Mateusz Wełmiński
Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści
zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość
stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie
autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów
grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.
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