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

Kosz na psie odchody, psie kupy, nieczystości
od WALEWSKI_

345,00 zł
34,50 zł x 11 rat (przykład)

98,8% 14 dni roboczych darmowa 14 dni
poleca sprzedawcę czas wysyłki dostawa na odstąpienie od umowy

Liczba sztuk

z 200 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

1 z 10 OBSERWUJ

O P C J E  D O S T A W Y

1

D O D A J  D O  K O S Z Y K A

K U P  T E R A Z

https://allegro.pl/
https://allegro.pl/dzial/firma
https://allegro.pl/kategoria/przemysl
https://allegro.pl/kategoria/recykling-i-wywoz-smieci-260285
https://allegro.pl/kategoria/recykling-i-wywoz-smieci-kosze-na-smieci-260295
https://allegro.pl/uzytkownik/WALEWSKI_
https://dlakupujacych.allegro.pl/bezpieczenstwo/program-ochrony-kupujacych/warunki-skorzystania
https://allegro.pl/uzytkownik/WALEWSKI_/260295
https://allegro.pl/uzytkownik/WALEWSKI_
https://allegro.pl/SendMailToUser.php?userId=45535566&itemId=7497869011
https://allegro.pl/


13.11.2018 Kosz na psie odchody, psie kupy, nieczystości 7497869011 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.

https://allegro.pl/kosz-na-psie-odchody-psie-kupy-nieczystosci-i7497869011.html 2/5

Parametry

Opis

Stan: Nowy

Faktura: Wystawiam fakturę VAT

Jest to uniwersalny kosz na psie odchody posiadający przyjazne oznaczenie jego funkcji. W
każdym miejscu użytkowanym przez właścicieli i ich psów, taki kosz powinien się znajdować.
Pozwoli to na utrzymanie czystości na osiedlach mieszkaniowych, na trawnikach, w parku
czy chodniku.

Ze względu na specy�kę odpadu, który ma znajdować się w koszu, konstrukcja kosza
została zaprojektowana w taki sposób, aby do minimum ograniczyć ryzyko
rozprzestrzeniania się bakterii chorobotwórczych i pasożytów. Kosz na psie odchody Tobi
posiada atest higieniczny zgodny z normami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -
Państwowego Zakładu Higieny.

PARAMETRY

Wysokość całkowita – 100 cm.

Wysokość pojemnika – 48 cm

Średnica wkładu – 28 cm

Pojemność - 30 L.

Średnica pokrywy – 30 cm.

Montaż

poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego
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Kosz z Atestem PZH

Termin realizacji 7-20 dni

UWAGA! AUKCJA DOTYCZY KOSZA WIDOCZNEGO NA 1 ZDJĘCIU (SAM KOSZ BEZ
DYSTRYBUTORA WORECZKÓW)

Jeżeli interesuje Państwa zakup z opcją dodatkową zapraszamy do kontaktu, z
przyjemnością wystawimy dla Państwa aukcję na zasadach allegro.

Opcje jaki można wybrać:

Dystrybutor na worki foliowe '' �bi '' + 130 zł

Dystrybutor na worki papierowe '' Animals '' + 110zł

Woreczki:

Foliowe do dystrybutora �bi 2500szt + 170 zł

Papierowe do dystrybutora Animals 1000szt + 280 zł

Masz pytania lub wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu

mail: info@e-marketbudowlany.pl

tel: 508-909-500
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Dostawa i płatność od 0,00 zł

Gwarancja 24 miesiące

Reklamacja

Zwroty

O sprzedającym

Promocja Allegro! Teraz wszystkie kolory w tej samej cenie! Brak dopłat za kolor
niestandardowy (wzornik błędnie informuje, że 3 kolory posiadają dopłatę. Jest to zdjęcie z
naszej strony internetowej gdzie obowiązuje dopłata)

Po zakupie proszę podaj wybrany kolor w wiadomości do sprzedającego.
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Wyświetlenia: 82
Numer oferty: 7497869011
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

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

119,00 zł

Kosz do segregacji
CURVER METALIC 40
litrów

178,00 zł

Kosz Śmietnik Uliczny
Miejski
Pomarańczowy 50L

129,00 zł

Mocna siekiera 1,5 KG
KUTA RĘCZNIE faktura
Vat

389,00 zł

Euro skrzynka
lokatorska pocztowa 7
wrzutowa

95,00 zł

Siekiera prawdziwa,
mocna ręcznie kuta
przez kowal

265,00 zł

Mocna ławka do
szatni, szkoły 150 cm
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