STYLEOUT BASIC

MODULARNA REŠITEV ZA HRAMBO
VAŠIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE

DUKINOUTDOOR
Uredite svoje dvorišče in zabojnike za odpadke skrijte pred pogledi
s smetarnikom, prilagojenim vašim potrebam.

Odkapni rob
poskrbi, da ob
dežju voda ne
teče po vratih.

Smetarnik
StyleOUT Basic
je enostavno
sestaviti.

Vrata se široko
odpirajo in
omogočajo
enostaven
dostop do
posod.

Sistem za
nagib posode
omogoča hitro
polnjenje posod
za odpadke.
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STYLEOUT BASIC
LIČNO UREJENO OKOLJE
S smetarnikom StyleOUT Basic boste polepšali okolico, saj bodo posode za odpadke z
njim postale nevidne. Veter jih več ne bo prevračal, poleti pa bo manj smradu.
Aluminijasto ogrodje je namenjeno uporabi zunaj in ne potrebujejo vzdrževanja.

MODULARNA SESTAVA OMOGOČA RAZLIČNE KOMBINACIJE
Smetarnik je na voljo v dveh velikostih - za 120L in 240L posode za odpadke in v dveh
modelih, ki se razlikujejo v obliki vrat - model Q in model L.
Osnovni modul je namenjen eni posodi za odpadke. Z dodatnimi moduli povečamo
smetarnik do velikosti, primerne za želeno število posod za odpadke.

model Q

model L

7 RAZLOGOV ZAKAJ SE ODLOČITI ZA STYLEOUT BASIC
• Urejen videz okolice,
• posode za smeti so zavarovane pred vetrom, dežjem, direktnim soncem in drugimi
vremenskimi vplivi ter onemogočajo dostop živalim,
• hiter in enostaven dostop do košev za odpadke,
• prilagodljivost - smetarnik je možno razširiti po želji - tudi naknadno,
• dva modela in dve velikosti, med katerimi lahko izbirate - za 120L ali 240L,
• enostavnost sestavljanja - smetarnik lahko sestavite tudi sami, zato pa ne potrebujete
dodatnega orodja,
• privlačna cena.

TEHNIČNE LASTNOSTI
OSNOVNI / DODATNI

Dimenzije (ŠxVxG)

modul za koš velikosti

[cm]

StyleOUT BASIC 120L

120L

67 x 112 x 67

StyleOUT BASIC 240L

240L

74 x 127 x 83

Osnovni modul lahko razširimo z dodatnimi moduli in sestavimo smetarnik v želeni velikosti.

