
13.11.2018 KOSZ stacja na psie odchody parkowy osiedlowy 7623251136 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.

https://allegro.pl/kosz-stacja-na-psie-odchody-parkowy-osiedlowy-i7623251136.html 1/6

Allegro - Supermarket - Utrzymanie czystości - Sprzątanie - Kosze na śmieci

KOSZ stacja na psie odchody parkowy osiedlowy
od net-pioneers

599,00 zł
59,90 zł x 11 rat (przykład)

1 osoba kupiła 10 sztuk

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

Liczba sztuk

z 521 sztuk

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

Inne przedmioty sprzedającego
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Sprawdź

Kosze na śmieci w przedmiotach sprzedającego

Wszystkie przedmioty sprzedającego

Pytanie do sprzedającego

Parametry

Opis

108,90 zł

Profesjonalny
mop
przemysłowy

28,98 zł

PODAJNIK
DOZOWNIK na
papier toaletowy

185,00 zł

ZESTAW
KENTUCKY
wózek do

395,00 zł

ZESTAW SPARK
wózek do
sprzątania 2x20l

45,90 zł

ZESTAW: Kosz na
śmieci 5l +
szczotka WC -

Stan: Nowy

Faktura: Wystawiam fakturę VAT

Kosz stacja na psie odchody - pojemność 50 litrów.

Kosz wykonany wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości dzięki czemu uzyskuje dużą
odporność na czynniki atmosferyczne.

W zestawie z koszem 100 szt rękawic jednorazowych oraz uchwyt na ich przymocowanie.

Zestaw wyposażony w podajnik woreczków na psie odchody oraz 50 szt woreczków.

Zalety:

wysoka odporność na warunki atmosferyczne
daszek chroniący przed opadami
kosze są estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
czytelny opis na pojemniku ułatwiający rozpoznanie przeznaczenia kosza
w standardzie słupek do kosza

Dane techniczne:

https://allegro.pl/uzytkownik/net-pioneers/260146
https://allegro.pl/uzytkownik/net-pioneers
https://allegro.pl/SendMailToUser.php?userId=48579262&itemId=7623251136
https://allegro.pl/profesjonalny-mop-przemyslowy-100cm-bawelna-i7265902307.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/profesjonalny-mop-przemyslowy-100cm-bawelna-i7265902307.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/podajnik-dozownik-na-papier-toaletowy-jumbo-i7295173294.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/podajnik-dozownik-na-papier-toaletowy-jumbo-i7295173294.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-kentucky-wozek-do-sprzatania-20l-mop-80cm-i7265734423.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-kentucky-wozek-do-sprzatania-20l-mop-80cm-i7265734423.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-spark-wozek-do-sprzatania-2x20l-mop-50cm-i7264530031.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-spark-wozek-do-sprzatania-2x20l-mop-50cm-i7264530031.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-kosz-na-smieci-5l-szczotka-wc-stal-i7298488232.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
https://allegro.pl/zestaw-kosz-na-smieci-5l-szczotka-wc-stal-i7298488232.html?reco_id=208141c6-e772-11e8-9f25-246e9677f8d8
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Pojemność: 50 litrów
Wymiary kosza: wys. 130 cm, szer. 43 cm, głęb. 34 cm
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Dostawa i płatność od 19,00 zł

Gwarancja 24 miesiące
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Reklamacja

Zwroty

O sprzedającym

Wyświetlenia: 18
Numer oferty: 7623251136
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Inni klienci oglądali również

55,99 zł

PODWÓJNY KOSZ NA
ŚMIECI - POJEMNIK
DO SEGREGACJI

-44%  100,00 zł

57,99 zł

Popielnica stojąca
kosz na śmieci
popielniczka

49,99 zł

METALOWY KOSZ DO
PRZECHOWYWANIA
ATRAKCYJNY DESIGN

69,99 zł

KOSZ DO ŁAZIENKI,
KOSZ NA ŚMIECI
METALOWY, KUBEŁ

28,98 zł

PODAJNIK DOZOWNIK

48,90 zł

Ręczniki papierowe ZZ

85,00 zł

Zestaw koszy do

44,90 zł

Zestaw 3X10L kosz

https://allegro.pl/report_item.php?item_id=7623251136&seller_id=48579262
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=df55ede4-8bc6-4871-8e64-b61ac94d91ef&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/podwojny-kosz-na-smieci-pojemnik-do-segregacji-i7236683839.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmZhYzFkNDYtZTEyYy00MGJhLWJiOTQtMTc4NGQzOTQ5ZjNjAA%26bi_t%3Dape&sig=2a86b3c876e3691d2231119e332c49bc
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=df55ede4-8bc6-4871-8e64-b61ac94d91ef&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/podwojny-kosz-na-smieci-pojemnik-do-segregacji-i7236683839.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmZhYzFkNDYtZTEyYy00MGJhLWJiOTQtMTc4NGQzOTQ5ZjNjAA%26bi_t%3Dape&sig=2a86b3c876e3691d2231119e332c49bc
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=df55ede4-8bc6-4871-8e64-b61ac94d91ef&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/podwojny-kosz-na-smieci-pojemnik-do-segregacji-i7236683839.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmZhYzFkNDYtZTEyYy00MGJhLWJiOTQtMTc4NGQzOTQ5ZjNjAA%26bi_t%3Dape&sig=2a86b3c876e3691d2231119e332c49bc
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=df55ede4-8bc6-4871-8e64-b61ac94d91ef&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/podwojny-kosz-na-smieci-pojemnik-do-segregacji-i7236683839.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmZhYzFkNDYtZTEyYy00MGJhLWJiOTQtMTc4NGQzOTQ5ZjNjAA%26bi_t%3Dape&sig=2a86b3c876e3691d2231119e332c49bc
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=70dba9ad-6ad6-41ae-b03a-1f9023c481bc&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/popielnica-stojaca-kosz-na-smieci-popielniczka-i7140961970.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmQyODc1NjEtYzU1OC00NWE5LTk1MzQtYjI4MGRlOGMzOWVlAA%26bi_t%3Dape&sig=ec5d7786095a4499c11b16691937b897
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=70dba9ad-6ad6-41ae-b03a-1f9023c481bc&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/popielnica-stojaca-kosz-na-smieci-popielniczka-i7140961970.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmQyODc1NjEtYzU1OC00NWE5LTk1MzQtYjI4MGRlOGMzOWVlAA%26bi_t%3Dape&sig=ec5d7786095a4499c11b16691937b897
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=70dba9ad-6ad6-41ae-b03a-1f9023c481bc&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/popielnica-stojaca-kosz-na-smieci-popielniczka-i7140961970.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DNmQyODc1NjEtYzU1OC00NWE5LTk1MzQtYjI4MGRlOGMzOWVlAA%26bi_t%3Dape&sig=ec5d7786095a4499c11b16691937b897
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=20f70315-a411-4bec-aece-447145468a32&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/metalowy-kosz-do-przechowywania-atrakcyjny-design-i7024568283.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=9820e0efbcebe5488922376c1b2d4e3a
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=20f70315-a411-4bec-aece-447145468a32&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/metalowy-kosz-do-przechowywania-atrakcyjny-design-i7024568283.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=9820e0efbcebe5488922376c1b2d4e3a
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=20f70315-a411-4bec-aece-447145468a32&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/metalowy-kosz-do-przechowywania-atrakcyjny-design-i7024568283.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=9820e0efbcebe5488922376c1b2d4e3a
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=1b1ee1dd-3ada-4bda-8da3-435a559ae07f&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/kosz-do-lazienki-kosz-na-smieci-metalowy-kubel-i7620876273.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=5c019e5049ba57438778a5549a6a478f
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=1b1ee1dd-3ada-4bda-8da3-435a559ae07f&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/kosz-do-lazienki-kosz-na-smieci-metalowy-kubel-i7620876273.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=5c019e5049ba57438778a5549a6a478f
https://allegro.pl/events/clicks?emission_unit_id=1b1ee1dd-3ada-4bda-8da3-435a559ae07f&type=OFFER&ts=1542133799259&redirect=https://allegro.pl/kosz-do-lazienki-kosz-na-smieci-metalowy-kubel-i7620876273.html?bi_s%3Dads%26bi_m%3Dshowitem:active%26bi_c%3DYjhkZWY5MzMtMmJkZS00Njk0LWFlNzItMWQ1ZjBmYzFmMzEwAA%26bi_t%3Dape&sig=5c019e5049ba57438778a5549a6a478f
https://allegro.pl/podajnik-dozownik-na-papier-toaletowy-jumbo-i7295173294.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/podajnik-dozownik-na-papier-toaletowy-jumbo-i7295173294.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/reczniki-papierowe-zz-biale-4000-listkow-i7258771018.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/reczniki-papierowe-zz-biale-4000-listkow-i7258771018.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/zestaw-koszy-do-segregacji-odpadow-25l-kosz-curver-i7214164453.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/zestaw-koszy-do-segregacji-odpadow-25l-kosz-curver-i7214164453.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/zestaw-3x10l-kosz-curver-na-smieci-do-segregacji-i7214153374.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/zestaw-3x10l-kosz-curver-na-smieci-do-segregacji-i7214153374.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
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na papier toaletowy
JUMBO

BIAŁE 4000 listków segregacji odpadów
25L KOSZ CURVER

CURVER na śmieci, do
ji

https://allegro.pl/podajnik-dozownik-na-papier-toaletowy-jumbo-i7295173294.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/reczniki-papierowe-zz-biale-4000-listkow-i7258771018.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
https://allegro.pl/zestaw-koszy-do-segregacji-odpadow-25l-kosz-curver-i7214164453.html?reco_id=2080f450-e772-11e8-bff7-246e9680c9a8
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