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Allegro - Firma - Przemysł - Recykling i wywóz śmieci - Kosze na śmieci

KOSZ na psie odchody uliczny parkowy osiedlowy
od net-pioneers

549,00 zł
54,90 zł x 11 rat (przykład)

100,0% 10 dni roboczych 19,00 zł 14 dni
poleca sprzedawcę czas wysyłki najtańsza dostawa na odstąpienie od umowy

Liczba sztuk

z 531 sztuk

Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Sprawdź

Kosze na śmieci w przedmiotach sprzedającego

Wszystkie przedmioty sprzedającego

Pytanie do sprzedającego
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Parametry

Opis

Stan: Nowy

Faktura: Wystawiam fakturę VAT

Kosz na psie odchody - pojemność 50 litrów.

Kosz wykonany wykonany z blachy ocynkowanej dzięki czemu uzyskuje dużą odporność na
czynniki atmosferyczne.

W zestawie z koszem ocynkowane wiadro o pojemności  50l.

Istnieje możliwość dokupienia metalowej kasetki na papierowe zestawy higieniczne - cena
79 zł brutto.

Zalety:

wysoka odporność na warunki atmosferyczne
wolnostojący, możliwość trwałego zamocowania do podłoża
kosze są estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
czytelny opis na pojemniku ułatwiający rozpoznanie przeznaczenia kosza
kosz wyposażony jest w zamek

Dane techniczne:

Pojemność: 50 litrów
Wymiary kosza: wys. 80 cm, szer. 45 cm, głęb. 31 cm
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Dostawa i płatność od 19,00 zł

Gwarancja 24 miesiące

Reklamacja

Zwroty

O sprzedającym

Wyświetlenia: 7
Numer oferty: 7623172452
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

https://allegro.pl/report_item.php?item_id=7623172452&seller_id=48579262
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Inni klienci oglądali również

139,00 zł

Zestaw 4 koszy do
segregacji 28l KOSZ
na śmieci

289,00 zł

Zestaw 5 koszy do
segregacji ASSORTE
50 litrów

178,00 zł

Kosz Śmietnik Uliczny
Miejski
Pomarańczowy 50L

119,00 zł

Kosz do segregacji
CURVER METALIC 40
litrów

89,90 zł

Mop speedy na klips
50x15cm nakładka
bawełniana

79,00 zł

Nakładka na mop z
tkanej bawełny 80cm -
2 sztuki

19,90 zł

Tablica ostrzegawcza
potykacz UWAGA
ŚLISKO

119,00 zł

CURVER METALIC 40L
kosz na śmieci i do
segregacji
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