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PRODUKTY ALDA    ALDA PRODUCTS

Wysoka jakość

Kosze ALDA produkowane są głównie ze stali nie-

rdzewnej i organicznej. Stal nierdzewna jest bez-

pieczna dla zdrowia, ponieważ ma właściwości an-

tybakteryjne i nie reaguje z żywnością, napojami 

czy wodą pitną. Stal organiczna jest to nowy ma-

teriał posiadający idealnie gładką powierzchnię,  

trwałą,  o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia. 

Użytkowanie koszy wykonanych z tych materiałów to 

praktyczny i skuteczny sposób zachowania higieny  

w kuchni lub łazience.

High quality

ALDA bins are manufactured mainly from stainless 

steel and organic coated steel. Stainless steel is 

completely safe to human health, has antibacterial 

properties and does not react with food, drinks or 

water. Organic coated steel it is a new material with 

perfectly smooth surface, durable, with increased  

resistance to damages. Bins made of this materials 

are practical and effective in keeping hygiene in the 

kitchen or bathroom.

Mnogość opcji 

Ciągle staramy się poszerzać naszą ofertę i udosko-

nalać produkty. W celu ułatwienia państwu identyfi-

kacji naszych koszy oraz ich funkcji, sporządziliśmy 

prostą i przejrzystą listę, która je opisuje.

Variety of options

We are constantly trying to expand our offer, and 

improve our products. To help you identify our bins  

and their functions, we have made a simple list  which 

describes them.
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CECHY NASZYCH PRODUKTÓW
FEATURES

Plastikowe uchwyty

Plastikowe wkłady do koszy ALDA wyposażone 
są w poręczne uchwyty, które umożliwiają zało-
żenie worka na śmieci i opróżnianie kosza.

Plastic handles

Plastic buckets for ALDA waste bins its equipped 
with handy plastic handles that helps with instal-
lation and emptying.

Łatwy w przenoszeniu

Projektując nasze produkty dbamy głównie  
o ergonomię, dlatego zawias koszy ALDA zo-
stał zaprojektowany jednocześnie jako uchwyt,  
co ułatwia ich przenoszenie w dowolne miejsce.

Easy to carry

Through project process of our products, we 
are caring mostly about ergonomy. That’s why 
hinge in ALDA bins is specially designed to 
be handle at the same time which makes bin  
moving easier.

Click lock

Kosze pedałowe ALDA są wyposażone w inno-
wacyjny mechanizm „click lock” blokujący klapę 
kosza w pozycji pionowej po jego otwarciu. Dzięki 
temu w wygodniejszy sposób możemy wyrzucać 
śmieci i opróżniać kosz.

Click lock

ALDA pedal bins  are equipped with innovative  
„click lock” mechanism that locks lid in vertical 
position after opening. Thanks to that we can 
easily add or throw out the waste.

Pedał z nakładką antypoślizgową

Dzięki zastosowaniu specjalnej nakładki na pe-
dał, zwiększyliśmy komfort użytkowania naszych 
produktów.

Pedal with anti-slip inlay

Thanks to pedal with anti-slip inlay, We incraise 
comfort of using our products.

Ciche zamykanie

Oferujemy w naszych produktach technologię 
Soft Close, która opuszcza pokrywę kosza  powo-
li i bezgłośnie, co zapewnia ciche i komfortowe 
użytkowanie. Dzięki  dopracowanemu projektowi 
i użytym materiałom najwyższej jakości, nasze 
kosze zapewniają bezproblemowe użytkowanie 
do 10 000 otworzeń.

Soft Close

In our products, we offer Soft Close technology 
that closing lid slowly and quiet ensure silent and 
comfort using of our bins. Thanks to high quality 
materials, and best design, our waste bins are 

capable of opening up to 10 000 times. 

CLICK
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Podwyższona niepalność

Wkłady z tworzywa posiadające kategorię niepal-
ności V2, co jest potwierdzone sprawozdaniem  
z badań nr LT/132.201B wykonanym przez labo-

ratorium badawcze J. S. Hamilton Poland S.A.

Increased flame retardancy

Plastic inner buckets that have the non-flamma-
bility category V2, which is confirmed by the test 
report No. LT / 132/201B made by the research 
laboratory  J. S. HamiltonPoland S.A.

Odporność na odciski palców 
Produkty ze specjalną powłoką zapewniającą od-
porność na powstawanie odcisków palców. 

Fingerprint proof protection

Products with special surface that ensure  
fingerprint-proof protection.

Właściwości antybakteryjne

Aktywna substancja dodana do farby proszko-
wej oraz do elementów plastikowych skutecznie 
niszczy szkodliwe mikroorganizmy. Pozosta-
je aktywna przez wiele lat, zapewniając trwałą 
powłokę antybakteryjną. Produkty te są zgodne  
z normą: PN-EN ISO 846:2002 dotyczącą oce-
ny działania mikroorganizmów, co potwierdza  
Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii.

Antiseptic properities

The active substance added to paint and plas-
tic parts destroys harmful microorganisms.  
It remains active for many years providing per-
manent antimicrobial protection. This prod-
ucts with the following standards: PN-EN ISO 
846: 2002 regarding the evaluation of the action  
of microorganisms, which is confirmed by the De-
partment of Medical Chemistry and Microbiology.

Właściwości przeciwpożarowe

Nasze wybrane produkty, takie jak: kosze, ku-
bły, koszopopielnice, wykorzystywane zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem nie przyczyniają się 
do zwiększenia zagrożenia przeciwpożarowego 
w obiektach, co potwierdza Centrum Naukowo 

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Reduced fire spreading

Our selected products, such as bins, buckets, 
and ashtray bins, used in accordance with their 
intended purpose, do not contribute to increas-
ing the fire risk in the facilities, which is con-
firmed by Scientific And Research Centre For 
Fire Protection.

Technologia samogasząca

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi 
pokrywy, kosze FIREGUARD posiadają właści-
wości samogaszące. Dzięki temu mogą zostać 
bezpiecznie wkorzystane w gospodarstwach do-
mowych.

Self extinguishing technology

Thanks to special design of cover, FIREGUARD 
bins have self extinguishing  features.  Thanks to 
this, they can be used safely in households.

Łatwe czyszczenie powierzchni 
pod koszem

Wiszący kosz ułatwia sprzątanie powierzchni 
znajdującej się pod nim.

Easy cleaning of the surface 
under the basket

Hanging bin makes it easier to clean the area un-
der.
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      Stal nierdzewna

Produkty ze stali nierdzewnej występują w wykoń-
czeniu błyszczącym lub satynowym. Wszystkie 
produkty wytwarzane z blachy nierdzewnej są od-
bierane w aspekcie jakościowym zgodnie z normą   

 - PN-EN 10088-2.       

      Stainless steel

Products made of stainless steel are availa-
ble in gloss or satin finish. All products made 
of stainless steel are received in a quali-
ty aspect in accordance with the standard  
- PN-EN 10088-2.

S/S S/S

      Stal powlekana organicznie

Produkty ze stali powlekanej organicznie  
w sposób ciągły posiadają 5 lat gwarancji. Jest 
ona poddawana procesowi galwanizacji, a na-
stępnie malowana proszkowo co zwiększa jej 
żywotność i właściwości antykorozyjne. Produkty 
wykonane z tego materiału można stosować we-
wnątrz obiektów oraz w środowiskach  o katego-
rii korozyjności C1 i C2. Wszystkie wyroby wytwa-
rzane z tego materiału są odbierane w aspekcie 
jakościowym zgodnie z poniższymi normami:
- PN-EN 10143, 
- PN-EN 10169,

- PN-EN 10346.

      Organic coated steel

Products made of organic coated steel have 
5 years warranty. This material is subjected to  
a galvanisation process and then powder coat-
ed, which increases its durability and anti-cor-
rosion features.Products made of this material 
can be used inside objects and in environments 
with corrosivity categories C1 and C2. All prod-
ucts made of this material are received in  
a quality aspect in accordance with the following 
standards:
- PN-EN 10143, 
- PN-EN 10169,
- PN-EN 10346.

OC OC

      Stal lakierowana proszkowo 
Produkty wykonane ze stali malowanej prosz-
kowo posiadają 2 lata gwarancji. Jesteśmy  
w stanie zaoferować nasze produkty w dowolnym 
kolorze. 

      Powder coated steel

Products  made of powder coated steel have  
2 years warranty. We are able to offer our prod-
ucts in any color.

PC PC

   Stal ocynkowana malowana 
proszkowo 
Produkty wykonane ze stali galwanizowanej oraz 
dodatkowo polakierowane farbą proszkową po-
siadają zwiększoną trwałość i właściwości anty-
korozyjne. 

      Powder coated galvanized steel

Products made of galvanized steel and addition-
ally powder coated, have increased durability 
and anti-corrosion properties.

GS GS

10 000 cykli

Nasze kosze pedałowe posiadają deklaracje wy-
daną przez firmę CATAS na 10 000 cykli – 
EN 16122:2012+AC:2015, 
clause 7.3.2, ISO 7170:2005, 
clause 7.3.2.

10 000 cycles

Our pedal bins have declarations issued by  
CATAS for 10,000 cycles - 
EN 16122: 2012 + AC: 2015, 
clause 7.3.2, ISO 7170: 2005, 
clause 7.3.2.x 10 000
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Made In Poland / EU

Wszystkie produkty, oznaczone tym znakiem, są 

wykonywane w Polsce.

Made In Poland / EU

All products marked with this sign are made  
in Poland.

Nadaje się do przechowywania  
w chłodzie

Produkty wykonane ze szkła żaroodporne-
go nadają się do przechowywania w niskich  

temperaturach.

Suitable for cold storage

Products made of heat-resistant glass are suita-
ble for storage at low temperatures.

Nadaje się do kontaktu 
z żywnością 

Produkty AGD nadają się do kontaktu z  żywnością.

Suitable for contact with food

Household products are suitable for contact with 
food.

Gwarantowany zakres temperatur dla szkła  

od -40°C do +300°C.

Guaranteed temperature range for glass from 
-40°C to + 300°C.

Do 5 lat gwarancji

Produkty z przedłużoną gwarancją do 5 lat.

Up to 5 years warranty

Products with an extended warranty of up to 5 
years.
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Wolność wyboru
 
Najpopularniejszym typem koszy ALDA są kosze pe-

dałowe. Ten produkt zyskał sobie popularność wśród 

klientów dzięki wielu opcjom wykończenia oraz funk-

cji. Nasz system otwierania pedałowego, jest wygodny

i ergonomiczny. Dzięki dużej różnorodności rozmia-

rów naszych koszy, znalazły one zastosowanie w wielu

miejscach.

KOSZE PEDAŁOWE    PEDAL BINS

Freedom of choice 

The most popular ALDA product are pedal bins. This 

product has gained popularity among customers 

thanks to variety functions and options. Our pe-

dal opening system, is comfortable and ergonomic. 

Thanks to the large variety of sizes, our bins  have  

found application in many places.
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STANDARD
Freedom Fresh 
okrągły kosz pedałowy

round pedal bin 

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs F610 F611 F612 F613 F614

satyna / satin     2 lata / 2 yrs F610B F611B F612B F613B F614B

czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs F610A F611A F612A F613A F614A

biały / white RAL 9010 5 lat / 5 yrs F610E F611E F612E F613E F614E

szary / gray RAL 9006 5 lat / 5 yrs F610S F611S F612S F613S F614S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.66 0.90 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 17 21 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 26 28 40 45 65

3L 5L
12L 20L

30L

kosze pedałowe  � pedal bins

S/S

S/S

OC

OC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

OC

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs SOFTF612 SOFTF613 SOFTF614

satyna / satin 2 lata / 2 yrs SOFTF612B SOFTF613B SOFTF614B

czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs SOFT F612A SOFTF613A SOFTF614A

biały / white RAL 9010 5 lat / 5 yrs SOFT F612E SOFTF613E SOFTF614E

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 40 45 65

kosze pedałowe  � pedal bins

SOFT CLOSE
Freedom Fresh

okrągły kosz pedałowy z systemem soft close

round pedal bin with soft close system

12L 20L
30L

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

plastikowe wiadro

plastic bucket

S/S

S/S

OC

OC

12L 20L
30L

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

Ciche zamykanie

Soft Close

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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FINGERPRINT PROOF
Freedom Fresh
okrągły kosz pedałowy  
z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków 

round pedal bin with fingerprint proof surface

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

satyna / satin 2 lata / 2 yrs F610FPP F611FPP F612FPP F613FPP F614FPP

dane techniczne specification

waga / weight [kg] 0.66 0.90 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 17 21 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 26 28 40 45 65

3L 5L 12L 20L
30L

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

Odporność 
na odciski palców

Fingerprint proof 
protection

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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kosze pedałowe  � pedal bins

SOFT CLOSE FPP
Freedom Fresh

okrągły kosz pedałowy z powłoką zapobiegającą 

pozostawianiu odcisków oraz wolnoopadającą pokrywą

round pedal bin with fingerprint  

proof surface and soft close system

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

satyna / satin 2 lata / 2 yrs SOFTF611FPP SOFTF612FPP SOFTF613FPP SOFTF614FPP

dane techniczne specification

waga / weight [kg] 0.90 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 21 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 28 40 45 65

5L 12L 20L
30L

PC

Ciche zamykanie

Soft Close

Odporność 
na odciski palców

Fingerprint proof 
protection

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000



12

kosze pedałowe  � pedal bins

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs F610PO F611PO F612PO F613PO F614PO

satyna / satin 2 lata / 2 yrs F610BPO F611BPO F612BPO F613BPO F614BPO

czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs F610APO F611APO F612APO F613APO F614APO

biały / white RAL 9010 5 lat / 5 yrs F610EPO F611EPO F612EPO F613EPO F614EPO

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.66 0.90 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 17 21 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 26 28 40 45 65

okrągły kosz pedałowy z wkładem o podwyższonej niepalności

round pedal bin with increased flame retardancy insert

S/S

S/S

OC

OC

3L 5L 12L 20L
30L

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

Podwyższona 
niepalność

Increased flame 
retardancy

HOTEL SAFE
Freedom Fresh

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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ANTISEPTIC
Freedom Fresh

antybakteryjny okrągły kosz pedałowy

antimicrobial round pedal bin

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

biały antybakteryjny 

white antimicrobial RAL 9010
2 lata / 2 yrs F610AG F611AG F612AG F613AG F614AG

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.66 0.90 1.68 2.30 3.22

średnica / diameter [cm] 17 21 25 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 26 28 40 45 65

3L 5L 12L 20L
30L

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

Właściwości
antybakteryjne

Antiseptic 
properities

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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HEROES
Freedom Fresh
okrągły kosz pedałowy z kolorowymi tworzywami

round pedal bin with color plastics

kolor kosza / body color Kolor tworzywa / Plastic color gwarancja / warranty

zielony / green PANTONE 374C fioletowy / violet RAL 4005 2 lata / 2 yrs F610ZF

czerwony / red RAL 3020 żółty / yellow RAL 1023 2 lata / 2 yrs F610CZY

niebieski / blue RAL 5012 czerwony / red RAL 3020 2 lata / 2 yrs F610NC

czarny / black RAL 9005 zielony / green PANTONE 374C 2 lata / 2 yrs F610AZ

żółty / yellow RAL 1023 niebieski / blue RAL 5012 2 lata / 2 yrs F610ZYN

fioletowy / violet RAL 4005 pomarańczowy / orange RAL 2008 2 lata / 2 yrs F610FP

pomarańczowy / orange RAL 2008 czerwony / red RAL 3020 2 lata / 2 yrs F610PC

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.68

średnica / diameter [cm] 17

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 40

3L

kolorowe tworzywa

color plastics

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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DOMAN
Freedom Fresh

okrągły kosz pedałowy z wypukłą pokrywą

round pedal bin with dome lid

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs D613A D614A

biały / white RAL 9016 2 lata / 2 yrs D613E D614E

czerwony / red RAL 3020 2 lata / 2 yrs D613C D614C

szary / gray RAL 7045 2 lata / 2 yrs D613S D614S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1,69 2,35

średnica / diameter [cm] 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 47 69

30L
20L

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

PC

PC

PC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

plastikowe wiadro

plastic bucket

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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DOMAN SOFT CLOSE
Freedom Fresh
okrągły kosz pedałowy z wypukłą pokrywą i systemem soft close

round pedal bin with dome lid and soft close system

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs DS613A DS614A

biały / white RAL 9016 2 lata / 2 yrs DS613E DS614E

czerwony / red RAL 3020 2 lata / 2 yrs DS613C DS614C

szary / gray RAL 7045 2 lata / 2 yrs DS613S DS614S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1,69 2,35

średnica / diameter [cm] 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 47 69

30L
20L

 

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

PC

PC

PC

nakładka antypoślizgowa

anti-slip inlay

plastikowe uchwyty

plastic handles

plastikowe wiadro

plastic bucket

blokada pionowa 

pokrywki „click lock”

vertical lock “click lock”

łatwy w przenoszeniu

easy to carry

Ciche zamykanie

Soft Close

CLICK

10 000 cykli

10 000 cycles

x 10 000
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HYGENIC BIN

wygodne, higieniczne 

otwieranie 

comfortable and hygenic 

opening

Specjalna klapa blokująca 

dostęp do odpadów

special flap preventing 

access to waste 

wiszący kosz pedałowy

wall mounted pedal bin

galwanizowany wkład 

galvanized insert

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

satyna / satin 2 lata / 2 yrs H16 H30

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 7,20 10.00

szerokość / width [cm] 30 35

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 50 59

18L
30L

zamek 

lock

kosze pedałowe  � pedal bins

PC

Ciche zamykanie

Soft Close

Odporność 
na odciski palców

Fingerprint proof 
protection

łatwe czyszczenie 

powierzchni pod koszem

easy cleaning of the surface 

under the bin
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KOSZE    BINS

Wybierz, co potrzebujesz

Chcemy sprostać wymaganiom naszych klientów  

i dlatego cały czas udoskonalamy istniejące już kosze 

ALDA i tworzymy nowe. Oferujemy kosze o wielu ro-

dzajach pokryw, wkładów oraz obręczy podtrzymują-

cych worek, które zapewnią komfortowe użytkowanie

w każdych warunkach. Duża część naszych produktów

jest wytwarzana ze stali powlekanej organicznie,  

co zapewnia wiele korzyści dla użytkownika. Jest to 

nowy materiał posiadający trwałą i gładką powierzch-

nię, o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia. 

Dzięki temu materiałowi z przyjemnością możemy 

zaoferować państwu wydłużoną gwarancję do 5 lat na 

produkty wykonane z tego materiału.

Choose what you need

We want to meet the needs of our clients and that’s 

why we are still improving existing ALDA bins and 

creating new ones. Many types of covers, inserts and 

hoops will ensure comfortable use in all conditions.  

A large part of our products is made of organic coated 

steel which provides many benefits for the user. It is  

a new material having a smooth surface, durable, with 

increased resistance to damage. Thanks to this mate-

rial, we are pleased to offer you an extended warranty 

of up to 5 years for products made of this material.
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kosze  �  bins

ROOM BASKET
kubeł

bucket

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 607 608 642 655

satyna / satin 2 lata / 2 yrs 607B 608B 642B -

czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 607A 608A 642A 655A

biały / white RAL 9010 5 lat / 5 yrs 607E 608E 642E 655E

szary / gray RAL 9006 5 lat / 5 yrs - - - 653

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.72 1.64 2.21 2.86

średnica / diameter [cm] 20 24 30 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 25 41 41 69

45L28L18L7L

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

S/S

S/S

OC

OC

OC

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading
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kolor kosza / body color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 645A 646A

biały / white RAL 9016 2 lata / 2 yrs 645E 646E

czerwony / red RAL 3020 2 lata / 2 yrs 645C 646C

szary / gray RAL 7045 2 lata / 2 yrs 645S 646S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.16 1.40

średnica / diameter [cm] 20 24

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 25 41

PC

PC

PC

PC

OFFICER
kosz perforowany

perforated bin

18L7L

kosze  �  bins

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base
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HAPPY BUCKET
kubeł wykończony eko skórą

bucket covered with eco leather

kolor kosza / body color kolor skóry / leather color gwarancja / warranty

pomarańczowy / orange RAL 2008 brązowy / brown 2 lata / 2 yrs 647BC

zielony / Pantone 374C czarny / black 2 lata / 2 yrs 647AZ

żółty / yellow RAL 1023 czarny / black 2 lata / 2 yrs 647AZY

kremowy / creme RAL 9001 brązowy / brown 2 lata / 2 yrs 647BK

czerwony / red RAL 3020 czarny / black 2 lata / 2 yrs 647AC

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.00

średnica / diameter [cm] 20

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 25

7L

kosze  �  bins

PC

PC

PC

PC

PC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

E
C

O
E

C
O

E
C

O
E

C
O

E
C

O
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ENJOY BIN
kubeł wykończony eko skórą

bucket covered with eco leather

kolor kosza / body color kolor skóry / leather color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005 czarny / black 5 lat / 5 yrs 607ESA 608ESA

czarny / black RAL 9005 brązowy / brown 5 lat / 5 yrs 607ESB 608ESB

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.72 1.64

średnica / diameter [cm] 20 24

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 25 41

 

kosze  �  bins

7L 18L

OC

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

E
C

O
E

C
O

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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HOTEL COMFORT
kosz na śmieci

waste bin

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 616 603

satyna / satin 2 lata / 2 yrs - 603B

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 616A -

biały / white RAL 9016 2 lata / 2 yrs 616E -

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.00 3.05

średnica / diameter [cm] 20 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 25 69

7L
45L

kosze  �  bins

pokrywa ze stali 

nierdzewnej 

stainless steel lid

S/S

S/S

OC

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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kosze  �  bins

CLEAN WORLD

klapa 

nie przepuszczająca 

zapachów

anti – odour flap

kosz z pokrywą uchylną do wewnątrz

push type bin

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 604 605

satyna / satin 2 lata / 2 yrs 604B 605B

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 604A 605A

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1,16 1,82

średnica / diameter [cm] 20 24

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 35 51

8L 20L

 

pokrywa ze stali 

nierdzewnej 

stainless steel lid

S/S

S/S

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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FIREGUARD
kosz samogaszący

self extinguishing bin

kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 665 666 664

satyna / satin 2 lata / 2 yrs 665B 666B 664B

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 665A 666A 664A

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.36 1.50 2.86

średnica / diameter [cm] 20 24 24

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 43 43 72

30L
20L

12L

kosze  �  bins

S/S

S/S

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

PC

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

Technologia 
samogasząca

Self extinguishing 
technology

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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kolor kosza / body color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 675 676

satyna / satin 2 lata / 2 yrs 675B 676B

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 675A 676A

biały / white RAL 9010 2 lata / 2 yrs 675E 676E

szary / gray RAL 9006 2 lata / 2 yrs - 676S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 2.04 3.90

średnica / diameter [cm] 24 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 41 69

18L
45L

SWING
kosz z pokrywą obrotową

bin with swing lid

kosze  �  bins

S/S

S/S

OC

OC

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

pokrywa ze stali 

nierdzewnej 

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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Uporządkuj swój świat

Kosze do segregacji śmieci wykonane są z wysokiej 

jakości stali. Najpopularniejszymi koszami do segre-

gacji są kosze z linii EKO. Nasze kosze przystoso-

wane są do segregacji papieru, tworzyw sztucznych, 

szkła, metali, aluminium, bio odpadów oraz odpadów  

zmieszanych. Główne zalety:

• wkład z blachy ocynkowanej lub tworzywa

• kolorowe pokrywy z dużym otworem dla każdego 

rodzaju odpadów

• możliwość zastosowania obejm mocujących wo-

rek wewnątrz kosza

• naklejki w kolorach pomagających rozróżnić  

segregowany odpad

• możliwość łączenia koszy EKO w zestawy 2, 3 

i więcej komorowe, za pomocą łączników

• możliwość użytkowania koszy EKO zarówno  

wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz.

KOSZE DO SEGREGACJI
SEGREGATION BINS

Organise your world

Waste segregation bins are made of high-quality steel.

The most popular among the clients are bins from 

EKO line. Our bins can be fitted for segregation of pa-

per, plastics, glass, metals, aluminum, bio-waste and 

mixed waste. Main qualities:

• insert made of galvanized steel or plastic 

• lids with large opening for any type of waste

• color coated lids for all types of waste

• possibility of using hoops for the bag inside the 

bin (optional)

• color coated stickers for easy waste recognition

• possibility of combining EKO bins in set of 2, 3  

or more bins, using links. EKO bins

• eko bins can be used indoor and outdoor.
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Łatwa i ekonomiczna segregacja

Powierzchnia koszy EKO nie absorbuje zapachów. 

Kosze EKO wykonane są z materiałów odnawialnych, 

oznacza to, że po skończeniu ich użytkowania, kosze 

zostaną poddane procesowi recyklingu. Długa żywot-

ność koszy oraz ich funkcjonalność sprawiają, że se-

gregacja odpadów staje się łatwa i ekonomiczna.

Easy and economical segregation

The surface of the bins does not absorb smells. EKO 

Bins are made of renewable materials, which means 

that after the end of their useful life, they can be re-

cycled. Long life and functionality of the bins makes 

segregation easy and economical.

KOSZE DO SEGREGACJI
SEGREGATION BINS
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kosze do segregacji  � segregation bins

EKO 45L

naklejka odpadu 

waste label

kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 651A

szary / gray RAL 9006 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 651C

szary / gray RAL 9006 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 651D

szary / gray RAL 9006 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 651F

szary / gray RAL 9006 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 651H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.62

średnica / diameter [cm] 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

45L

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

OC

OC

OC

OC

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

możliwość  

łączenia str. 53

possibility

of joining bins pg. 53

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle
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kosze do segregacji  � segregation bins

EKO PRESTIGE 45L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss żółty / yellow RAL 1023 2 lata / 2 yrs 657A

połysk / gloss niebieski / blue RAL 5002 2 lata / 2 yrs 657C

połysk / gloss czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 657D

połysk / gloss zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 657F

połysk / gloss brązowy / brown RAL 8017 2 lata / 2 yrs 657H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.62

średnica / diameter [cm] 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

45L

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

możliwość  

łączenia  str. 53 

possibility 

of joining bins pg. 53

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52



31

kosze do segregacji  � segregation bins

EKO NORD 45L

naklejka odpadu 

waste label

kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

biały / white RAL 9016 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 751A

biały / white RAL 9016 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 751C

biały / white RAL 9016 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 751D

biały / white RAL 9016 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 751F

biały / white RAL 9016 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 751H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.62

średnica / diameter [cm] 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

45L

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

OC

OC

OC

OC

OC

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

przetłoczenie pod 

obręcz na worek 

place for the bag holder

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

możliwość 

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

dostępne uchwyty 

na worek str. 53

bag holders 

available pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52
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EKO SQUARE 60L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kosze do segregacji  � segregation bins

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 128A

szary / gray RAL 9006 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 128C

szary / gray RAL 9006 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 128D

szary / gray RAL 9006 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 128F

szary / gray RAL 9006 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 128H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.94

szerokość / width [cm] 30

długość / length [cm] 30

wysokość / height [cm] 69

60L

OC

OC

OC

OC

OC

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

możliwość 

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System
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kosze do segregacji  � segregation bins

EKO SQUARE PRESTIGE 60L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss żółty / yellow RAL 1023 2 lata / 2 yrs 127A

połysk / gloss niebieski / blue RAL 5002 2 lata / 2 yrs 127C

połysk / gloss czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 127D

połysk / gloss zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 127F

połysk / gloss brązowy / brown RAL 8017 2 lata / 2 yrs 127H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.94

szerokość / width [cm] 30

długość / length [cm] 30

wysokość / height [cm] 69

60L

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

możliwość  

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System
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EKO SQUARE NORD 60L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

biały / white RAL 9016 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 228A

biały / white RAL 9016 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 228C

biały / white RAL 9016 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 228D

biały / white RAL 9016 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 228F

biały / white RAL 9016 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 228H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.94

szerokość / width [cm] 30

długość / length [cm] 30

wysokość / height [cm] 69

60L

OC

OC

OC

OC

OC

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

możliwość  

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System
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EKO SQUARE TYPE 1 60L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 128A-TYP1

szary / gray RAL 9006 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 128C-TYP1

szary / gray RAL 9006 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 128D-TYP1

szary / gray RAL 9006 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 128F-TYP1

szary / gray RAL 9006 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 128H-TYP1

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.94

szerokość / width [cm] 30

długość / length [cm] 30

wysokość / height [cm] 69

60L

 

kosze do segregacji  � segregation bins

OC

OC

OC

OC

OC

możliwość  

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System
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EKO SQUARE TYPE 2 60L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 128A-TYP2

szary / gray RAL 9006 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 128C-TYP2

szary / gray RAL 9006 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 128D-TYP2

szary / gray RAL 9006 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 128F-TYP2

szary / gray RAL 9006 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 128H-TYP2

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.94

szerokość / width [cm] 30

długość / length [cm] 30

wysokość / height [cm] 69

60L

kosze do segregacji  � segregation bins

OC

OC

OC

OC

OC

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

możliwość 

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52
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EKO SQUARE 90L
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kosze do segregacji  � segregation bins

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 żółty / yellow RAL 1023 5 lat / 5 yrs 118A

szary / gray RAL 9006 niebieski / blue RAL 5002 5 lat / 5 yrs 118C

szary / gray RAL 9006 czarny / black RAL 9005 5 lat / 5 yrs 118D

szary / gray RAL 9006 zielony / green RAL 6005 5 lat / 5 yrs 118F

szary / gray RAL 9006 brązowy / brown RAL 8017 5 lat / 5 yrs 118H

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 8.00

szerokość / width [cm] 36

długość / length [cm] 36

wysokość / height [cm] 69

90L

OC

OC

OC

OC

OC

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

możliwość  

łączenia str. 53

possibility 

of joining bins pg. 53

Pokrywa bio z uchwytem

Lid for bio waste with handle

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System
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EKO STATION
stacja do segregacji odpadów

waste segregation station

kosze do segregacji  � segregation bins

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 ciemny szary / dark gray RAL 7015 5 lat / 5 yrs 134 135

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 14.8 19.7

szerokość / width [cm] 31 31

długość / length [cm] 91 121

wysokość / height [cm] 69 69

 

OC

listwa mocująca 

worek na odpady

Hold Bag + System

3x30L 4x30L

naklejka odpadu 

waste label

pokrywy malowane

proszkowo

powder coated lids

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

kolorowa obwódka 

 color outline

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52
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kolor kosza / body color gwarancja / warranty

szary / gray RAL 9006 2 lata / 2 yrs 156

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 25.00

szerokość / width [cm] 49

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 86

URBAN
kosz do segregacji odpadów

waste segregation bin

kosze do segregacji  � segregation bins

76L

naklejka odpadu 

waste label

obręcz na worek 

w standardzie 

hoop for the bag 

included

zamek w pokrywie

lid with lock

PC

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52
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kotwa mocująca
kosz w podłożu
anchor 156-K

URBAN

kosze do segregacji  � segregation bins

jednostka 
podstawowa 

+ klapka 
(psie odchody)

base unit 
+ dog waste lid

jednostka 
podstawowa

base unit

możliwość 
zastosowania 

kotew 
mocujących 

kosz w podłożu
possiblity 
of anchor

installation

aranżacje
arrangements

jednostka 
podstawowa 

+ daszek + wkładka
ułatwiająca 
segregację

+ popielniczka
base unit 

+ hood + insert 
+ ashtray

jednostka 
podstawowa 

+ daszek
base unit + hood

jednostka 
podstawowa

+ wkładka
base unit 
+ insert

 

kosz do segregacji odpadów – akcesoria i dostępne opcje

waste segregation bin - accesories and options

daszek przeciwdeszczowy 
hood

metal i plastik papier odpady zmieszane szkło bio

156 DA 156 DC 156 DD 156 DF 156 DH

pokrywa na psie odpady 
dog waste lid 156-Q

stalowy wkład do koszy
steel insert 652U

wkładka metalowa 
steel insert W156D W156C W156A W156H W156F

popielniczka
ashtray 159-P
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MODULAR BIN
modułowy kosz miejski na odpady

modular city waste bin

kosze do segregacji  � segregation bins

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

szary / gray RAL7045 czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 159-M1 159-M2 159-M3 159-M4

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 11.00 22.00 33.00 44.00

szerokość / width [cm] 33 66 99 132

długość / length [cm] 33 33 33 33

wysokość / height [cm] 72 72 72 72

naklejka odpadu 

waste label

regulowane 

ocynkowane stopki 

antypoślizgowe 

anti-slip adjustable 

galvanized steel legs

zamek w pokrywie

lid with lock

kółka ułatwiające 

ustawienie kosza

wheels for easy moving

uchwyty

handles

70L 2x70L 3x70L 4x70L

PC

uchwyt na worek

bag holder

nie zawiera / not included

dostępny wkład

wewnętrzny str. 52

inserts available pg. 52
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dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 11 22 33 44

wymiar / size [cm] 35 x35 x72 70 x35 x72 105 x35 x72 140 x35 x72

MODULAR BIN

kosze do segregacji  � segregation bins

model bazowy,  
moduł pojedynczy

base model,  
single module

model bazowy, moduł  
pojedynczy + pokrywa

base model,  
single module + cover

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 11.3 22.6 33.9 45,2

wymiar / size [cm] 35 x35 x75 70 x35 x75 105 x35 x75 140 x35 x75

model bazowy, moduł  
pojedynczy + wkładka  
+ daszek

base model, single module  
+ insert + hood

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 14 28 42 56

wymiar / size [cm] 35 x35 x90 70 x35 x90 105 x35 x90 140 x35 x90

kosz do segregacji odpadów – akcesoria i dostępne opcje

modular city waste bin - accesories and options

pokrywy do kosza 
cover E159A E159H E159C E159D E159F

wkładka metalowa 
steel insert W159A W159H W159C W159D W159F

pojemnik na baterie 
container for bateries 159-B

ociekacz z blachy 
liquid drainer 159-O

daszek przeciwdeszczowy czarny
hood 159-D1 159-D2 159-D3 159-D4

popielniczka
ashtray 159-P
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koszopopielnice  � ashtray bins

Palenie pod kontrolą 

Koszopopielnice PILLAR są najlepiej sprzedającym 

się modelem wśród oferowanych koszy z popielniczką.  

Nasze produkty nadają się do użytku wewnętrznego  

jak i zewnętrznego. Wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów – stali nierdzewnej oraz stali powlekanej 

organicznie. Koszopopielnice ALDA otrzymały pozy-

tywną opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochro-

ny Przeciwpożarowej, jako produkt nie rozprzestrze-

niający ognia. 

KOSZOPOPIELNICE
ASHTRAY BINS

Smoking under control

PILLAR Ashtray Bin is the best-selling model among  

the ashtray bins we offer. Our products can be used 

indoors or outdoors. They are made of high quality 

materials - stainless steel and organic coated steel. 

ALDA Ashtray Bins received the positive opinion  

of the Scientific and Research Centre for Fire Protec-

tion, as a product doesn’t allowed fire spreading.
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koszopopielnice  � ashtray bins

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

satyna / satin połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 640

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.24

średnica / diameter [cm] 20

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 73

15L

PRESTIGE PILLAR
koszopopielnica

ashtray bin

 

popielniczka

ashtray

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

S/S

pokrywa ze stali 

nierdzewnej

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępna taśma

przytrzymująca worek str. 53

ring available pg. 53

nie zawiera / not included
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koszopopielnice  � ashtray bins

CIGARETTE PILLAR
koszopopielnica

ashtray bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 630

satyna / satin satyna / satin 2 lata / 2 yrs 632

czarny / black RAL 9005 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 631

biały / white RAL 9010 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 637

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 2.00

średnica / diameter [cm] 20

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

15L

popielniczka

ashtray

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

S/S

S/S

OC

OC

pokrywa ze stali 

nierdzewnej

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępny stalowy 

wkład str. 52

steel insert

available pg. 52

nie zawiera / not included

dostępna taśma

przytrzymująca worek str. 53

ring available pg. 53
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koszopopielnice  � ashtray bins

koszopopielnica

ashtray bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 678

satyna / satin połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 678B

czarny / black RAL 9005 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 678A

biały / white RAL 9010 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 678E

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 2.86

średnica / diameter [cm] 24

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

22L

popielniczka

ashtray

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

S/S

S/S

OC

OC

SANDY

pokrywa ze stali 

nierdzewnej

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępny stalowy 

wkład str. 52

steel insert

available pg. 52

nie zawiera / not included

dostępna taśma

przytrzymująca worek str. 53

ring available pg. 53
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kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 679

satyna / satin połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 679B

czarny / black RAL 9005 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 679A

biały / white RAL 9010 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 679E

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.42

średnica / diameter [cm] 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 69

koszopopielnice  � ashtray bins

MARCO
koszopopielnica

ashtray bin

34L

popielniczka

ashtray

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

S/S

S/S

OC

OC

pokrywa ze stali 

nierdzewnej

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading

dostępny stalowy 

wkład str. 52

steel insert

available pg. 52

nie zawiera / not included
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koszopopielnice  � ashtray bins

MIRAGE
koszopopielnica kwadratowa

square ashtray bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

połysk / gloss połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 680

satyna / satin połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 680B

czarny / black RAL 9005 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 680A

biały / white RAL 9010 połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 680E

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 4.65

szerokość / width [cm] 22

długość / length [cm] 22

wysokość / height [cm] 69

22L

 

ozdobna ramka 

decorative frame

wkład z blachy 

ocynkowanej w zestawie

galvanized steel 

bucket included

popielniczka

ashtray

antypoślizgowa 

gumowa podstawa 

non-slip rubber base

S/S

S/S

OC

OC

pokrywa ze stali 

nierdzewnej

stainless steel lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading
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LUCKY STAR
koszopopielnica

ashtray bin

kolor kosza / body color kolor pokrywki / lid color gwarancja / warranty

czerwony / red RAL 3020 czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 622C

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 5.04

średnica / diameter [cm] 20

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 89

koszopopielnice  � ashtray bins

10L

stabilna podstawa

stable base

popielniczka

ashtray

PC

pokrywa malowana 

proszkowo

powder coated lid

Właściwości 
przeciwpożarowe

Reduced fire 
spreading
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popielnice � ashtray

STORK
popielnica stojąca

standing ashtray

wygodne rozwiązanie 

dla małych powierzchni 

functional solution for 

small spaces

kolor popielnicy / ashtray color kolor nogi (stojaka) / leg color gwarancja / warranty

połysk / gloss czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 625

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 1.56

średnica / diameter [cm] 20

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 72

 

S/S PC

stabilna podstawa

stable base

popielniczka ze 

stali nierdzewnej 

stainless steel 

ashtray
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FLASH
popielnica

ashtray

specjalne przetłoczenia 

na papierosa

special grooves 

for cigarette

popielnice � ashtray

kolor popielnicy / ashtray color gwarancja / warranty

połysk / gloss 2 lata / 2 yrs 626

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.3

średnica / diameter [cm] 14

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 2.1

S/S
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AKCESORIA 
ACCESSORIES

akcesoria  � accessiries

stalowy wkład do koszy / steel insert W630 W678 W679 W652

pojemność / capacity 10 l 14 l 20 l 30 l

pasuje do koszy / works with CIGARETTE PILLAR
SANDY,

FIREGUARD
MARCO EKO

kolor  / color antykorozyjna blacha ocynkowana / anti-corrosion galvanized steel

dane techniczne / specification

wysokość / height [cm] 46 46 46 60

średnica / diameter [cm] 17 20 24 26

grubość blachy / thickness [mm] 0,4 0,4 0,4 0,4

stalowy wkład do koszy / steel insert W680

pojemność / capacity 16 l

pasuje do koszy / works with MIRAGE

kolor  / color antykorozyjna blacha ocynkowana / anti-corrosion galvanized steel

dane techniczne / specification

wysokość / height [cm] 41

średnica / diameter [cm] 20 x 20

grubość blachy / thickness [mm] 0,4

plastikowy wkład do koszy / plastic insert 654

pojemność / capacity 30 l

pasuje do koszy / works with

SWING Ø30 cm, EKO, 

EKO PRESTIGE, 

KOSZ MODUŁOWY,

EKO NORD

kolor  / color czarny / black RAL 9005

dane techniczne / specification

wysokość / height [cm] 60

średnica / diameter [cm] 25
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obręcz na worek do koszy / ring for bin bags

pasuje do koszy / works with

ROOM BASKET, ENJOY BIN, HOTEL 

COMFORT, CLEAN WORLD, FIREGUARD, 

SWING, EKO 45L, EKO PRESTIGE 45L, 

URBAN, MODULAR, ALBERT, RAMBO, 

EKO NORD

O01 O02 O03

dane techniczne / specification

dostępne wymiary  / available in sizes Ø 20 cm Ø 24 cm Ø 30 cm

taśma przytrzymująca worek / ring 

pasuje do koszy / works with

PRESTIGE PILLAR, CIGARETTE 

PILLAR, SANDY, MIRAGE,

LUCKY STAR

0S01 0S02

dane techniczne / specification

dostępne wymiary  / available in sizes Ø 20 cm Ø 24 cm

łącznik kosza eko (2 sztuki) / link for eco bins (2 pieces set) 

pasuje do koszy / works with EKO, EKO PRESTIGE, EKO NORD Ł01

dane techniczne / specification

dostępne wymiary  / available in sizes Ø 40 mm

naklejki do koszy eko / stickers for eco bins 

pasuje do koszy / works with
EKO 45L, EKO PRESTIGE 45L, EKO SQUARE 60L, EKO SQUARE 

PRESTIGE 60L, EKO SQUARE 90L, EKO STATION, EKO NORD

metal i plastik – żółty / metal and plastics – yellow 11065045

papier – niebieski  / paper – blue 11065013

odpady zmieszane - czarny / general waste – black 11065014

szkło – zielony / glass –green 11065007

bio – brązowy / bio – brown 11056015

dane techniczne / specification

dostępne wymiary  / available in sizes 175 x 175 mm

akcesoria  � accessiries

AKCESORIA 
ACCESSIRIES
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Komponenty wysokiej jakości

Kosze parkowe ALDA, to przemyślany system koszy 

na odpady z przeznaczeniem do miejsc użyteczności 

publicznej. Kosze parkowe cechuje podwójna ochrona 

antykorozyjna, będąca wynikiem zastosowania stali 

ocynkowanej oraz lakierowania proszkowego.

Kosze parkowe ALDA to:

• przemyślany system opróżniania koszy z możli-

wością ich blokady

• trwałość, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 

materiałów o grubości 1 mm

• wygoda i higiena w utrzymaniu

• możliwość stabilnego przykręcenia kosza do  

podłoża

• możliwość produkcji koszy w wybranym przez 

Państwa kolorze poza katalogowym.

High quality components

ALDA Park Bins are a carefully thought out system of 

waste bins designed for use in public utility places.

Park Bins are characterized by double anti-corrosion 

protection, being the result of the use of galvanized 

steel and powder coating.

ALDA Park Bins are:

• a carefully thought out system of bin emptying, 

with the option of locking

• durability thanks to the use of high quality mate-

rials of the thickness of 1mm

• convenient to maintain and hygienic

• the possibility of fastening the bin to the ground

• the possibility of producing the bins in off-catalo-

gue color of your choice.

KOSZE PARKOWE
PARK BINS
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kosze parkowe  � park bins

kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005    zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 120

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 9.12

średnica / diameter [cm] 33

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 106

otwory w dnie 

ułatwiające osuszanie 

holes In the bottom 

for easy drying

bezpieczne opróżnianie 

na zamek 

safe disposal lock

18L

możliwość stabilnego 

mocowania do podłoża 

can be mounted 

into the ground

LUKAS
kosz parkowy z daszkiem

park bin with rain hood

GS
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kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005    zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 121

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 121A

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.72

średnica / diameter [cm] 30

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 55

kosze parkowe  � park bins

MARKUS
kosz parkowy

park bin

18L

 

otwory w dnie 

ułatwiające osuszanie 

holes In the bottom 

for easy drying

bezpieczne opróżnianie 

na zamek 

safe disposal lock

możliwość stabilnego 

mocowania do podłoża 

can be mounted 

into the ground

GS

GS
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kosze parkowe  � park bins

kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005    zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 112

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 8.90

średnica / diameter [cm] 37

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 101

35L

ALBERT
kosz parkowy z daszkiem i popielniczką

park bin with rain hood

otwory w dnie 

ułatwiające osuszanie 

holes In the bottom 

for easy drying

bezpieczne opróżnianie 

na zamek 

safe disposal lock

możliwość stabilnego 

mocowania do podłoża 

can be mounted 

into the ground

GS

dostępne uchwyty 

na worek st. 53

bag holders 

available pg. 53

nie zawiera / not included
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kosze parkowe  � park bins

RAMBO
kosz parkowy z daszkiem

park bin

kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005    zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 126

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 11.74

średnica / diameter [cm] 37

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 101

35L

przetłoczenie 

pod obręcz na worek

place for the bag holder

otwory w dnie 

ułatwiające osuszanie 

holes In the bottom 

for easy drying

bezpieczne opróżnianie 

na zamek 

safe disposal lock

możliwość stabilnego 

mocowania do podłoża 

can be mounted 

into the ground

GS
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kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005 2 lata / 2 yrs 122 124

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 15.00 20.00

średnica / diameter [cm] 39 60

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 60 65

wkład stalowy z uchwytem 

steel insert with handles

otwory montażowe 

mounting holes

ADELE

pokrywa z zamkiem 

mocowana za zawiasie 

hinged lid with lock 

kosze parkowe  � park bins

kosz parkowy

park bin

15L
25L

GS
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kolor  / color gwarancja / warranty

czarny / black RAL 9005   zielony / green RAL 6005 2 lata / 2 yrs 123

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 18.00

szerokość / width [cm] 44,5

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 159

pojemnik na odpady 

container for waste

możliwość stabilnego 

mocowania do podłoża 

can be mounted 

into the ground 

HUSKY

pojemnik na worki 

container for the bags

kosz na psie odchody

bin for dog waste

zamykane pojemniki 

containers with lock

28L

GS

kosze parkowe  � park bins
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POJEMNIK NA CHLEB 
BREAD BIN 

Drewno, świeżość i stal nierdzewna

Chlebak ALDA wykonany jest z materiałów wysokiej 

jakości – sezonowanego drewna bukowego oraz stali 

nierdzewnej. Drewno zabezpieczone jest przed dzia-

łaniem wilgoci atestowanym olejem. Stal nierdzewna 

natomiast jest surowcem powszechnie wykorzystywa-

nym w produkcji artykułów gospodarstwa domowego,

jest higieniczna i zapobiega absorbowaniu zapachów. 

Brak elementów montażowych wewnątrz chlebaka 

zapewnia komfortowe użytkowanie.

Specjalnie zaprojektowany otwór ponad klapką chle-

baka zapewnia cyrkulację powietrza, utrzymując 

świeżość pieczywa przez dłuższy czas.

Wood, freshness and stainless steel

ALDA Bread bin is made of high quality materials –  

seasoned beech wood and stainless steel. Wood is 

protected from humidity through impregnation with 

attested oil. Stainless steel is widely used in the pro-

duction of household goods, it is hygienic and does 

not absorb any scents. No items assembly inside the 

bread bin ensures comfortable use. 

Special vent above the bread bin lid ensures air circu-

lation, keeping bread fresh and in good condition for 

a long time.

AGD
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kolor / color gwarancja / warranty

drewno i stal nierdzewna w połysku / wood and stainless steel gloss 1 rok / 1 yr 160

drewno i stal nierdzewna w satynie / wood and stainless steel satin 1 rok / 1 yr 161

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 2.08

szerokość / width [cm] 40

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 18.00

FRESH BREAD +
pojemnik na chleb

bread bin 

otwór zapewniający stałą 

cyrkulację powietrza 

vent for air circulation

wysokiej jakości 

drewno sezonowe 

high quality seasoned 

Wood finnishing

AGD

24L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food
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NACZYNIA ŻAROODPORNE
HEAT-RESISTANT VESSELS

Szkło żaroodporne

Oferowane przez nas naczynia wykonane ze szkła są 

higieniczne, łatwe w utrzymaniu czystości i nie absor-

bują zapachów. Gładka powierzchnia naczyń umożli-

wia bezproblemowe usunięcie resztek potraw. Naczy-

nia szklane mogą być użytkowane w niskich i wysokich 

temperaturach oraz czyszczone w zmywarkach. 

Heat resistant glass

Glass kitchenware that we offer is easy to keep clean  

and hygienic and it does not absorb scents. Smooth 

surface of utensils makes removing the food leftovers 

a piece of cake. Glass kitchenware can be used in high 

and in low temperatures and is dishwasher safe. 

AGD
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VALENCIA 3L
naczynie żaroodporne z podgrzewaczem

glass casserole warmer 

uchwyt ułatwiający 

użytkowanie naczynia 

handle for more 

comfortable use

kolor / color gwarancja / warranty

szkło żaroodporne + stal / heat resistang glass + steel 1 rok / 1 yr NW4

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.37

szerokość / width [cm] 36.5x22

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 22.6

podgrzewacz 

tea-light holder

 

3L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.

AGD
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PATRICIA 4,5L
naczynie żaroodporne z podgrzewaczem

glass casserole warmer 

kolor / color gwarancja / warranty

szkło żaroodporne + stal / heat resistang glass + steel 1 rok / 1 yr NP3

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.28

szerokość / width [cm] 36.5x22

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 17.3

uchwyt ułatwiający 

użytkowanie naczynia 

handle for more 

comfortable use

podgrzewacz 

tea-light holder

4,5L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.

AGD
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OLIVIA 4L
naczynie żaroodporne z podgrzewaczem

glass casserole warmer 

kolor / color gwarancja / warranty

szkło żaroodporne + stal / heat resistang glass + steel 1 rok / 1 yr NO3

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 3.19

szerokość / width [cm] 32.2x25

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 17.3

 

uchwyt ułatwiający 

użytkowanie naczynia 

handle for more 

comfortable use

podgrzewacz 

tea-light holder

4L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.

AGD
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DZBANKI
JUGS

Boro-krzemowe szkło żaroodporne

Szkło boro-krzemowe to materiał o wyjątkowych 

właściwościach. Jest to bardzo bezpieczne tworzy-

wo, które charakteryzuje się znakomitą odpornością 

chemiczną. Nie reaguje z przechowywanymi płynami, 

ani z użytymi środkami do utrzymania czystości. Jego 

ogromnym walorem jest również wysoka odporność 

na zmiany temperatury i wytrzymałość.

Dzięki tym właściwościom oferowane przez nas 

dzbanki świetnie sprawdzają się podczas serwowania,

zarówno ciepłych jak i zimnych napojów.

Borosilicate heat resistant glass

Borosilicate glass is a material with unique proper-

ties. It is very safe material, which has an excellent 

chemical resistance. It does not react with fluids or 

with cleaners. It is also highly resistant to changes in 

temperature and it is very durable.

Thanks to these advantages our jugs are perfect for 

serving cold and hot drinks.

AGD
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SUSIE 1,6L
dzbanek szklany żaroodporny

heat resistant glass jug

kolor uchwytu / handle color gwarancja / warranty

czerwony / red 1 rok / 1 yr D02S

fioletowy / violet 1 rok / 1 yr D03S

niebieski / blue 1 rok / 1 yr D04S

różowy / pink 1 rok / 1 yr D06S

żółty / yellow 1 rok / 1 yr D07S

zielony / green 1 rok / 1 yr D08S

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.39

szerokość / width [cm] 15

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 19

ergonomiczny uchwyt

ergonomic handle

odporny na wysokie 

i niskie temperatury

resistant for high 

and low temperatures

1,6L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.

AGD
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AGNES 1,95L
dzbanek szklany żaroodporny

heat resistant glass jug

ergonomiczny uchwyt

ergonomic handle

odporny na wysokie 

i niskie temperatury

resistant for high 

and low temperatures

kolor uchwytu / handle color gwarancja / warranty

czerwony / red 1 rok / 1 yr D02A

fioletowy / violet 1 rok / 1 yr D03A

niebieski / blue 1 rok / 1 yr D04A

różowy / pink 1 rok / 1 yr D06A

żółty / yellow 1 rok / 1 yr D07A

zielony / green 1 rok / 1 yr D08A

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.34

szerokość / width [cm] 17.00

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 15

1,95L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.
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OLYMPIA 1,3L
dzbanek szklany żaroodporny

heat resistant glass jug

kolor uchwytu / handle color gwarancja / warranty

czerwony / red 1 rok / 1 yr D02O

fioletowy / violet 1 rok / 1 yr D03O

niebieski / blue 1 rok / 1 yr D04O

różowy / pink 1 rok / 1 yr D06O

żółty / yellow 1 rok / 1 yr D07O

zielony / green 1 rok / 1 yr D08O

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.31

szerokość / width [cm] 13

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 17

ergonomiczny uchwyt

ergonomic handle

odporny na wysokie 

i niskie temperatury

resistant for high 

and low temperatures

1,3L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.
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LUCY 1,5L
dzbanek szklany żaroodporny

heat resistant glass jug

kolor uchwytu / handle color gwarancja / warranty

czerwony / red 1 rok / 1 yr D02L

fioletowy / violet 1 rok / 1 yr D03L

niebieski / blue 1 rok / 1 yr D04L

różowy / pink 1 rok / 1 yr D06L

żółty / yellow 1 rok / 1 yr D07L

zielony / green 1 rok / 1 yr D08L

dane techniczne / specification

waga / weight [kg] 0.36

szerokość / width [cm] 14.00

długość / length [cm]

wysokość / height [cm] 18

ergonomiczny uchwyt

ergonomic handle

odporny na wysokie 

i niskie temperatury

resistant for high 

and low temperatures

1,5L

Nadaje się 
do kontaktu 
z żywnością

Suitable for contact 
with food

Nadaje się  
do przechowywania  

w chłodzie

Suitable for cold 
storage

Zakres temperatur 
dla szkła 

od -40°C do +300°C

Temperature range
 for glass  

from -40°C to + 300°C.
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