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Hygienické pomùcky

Systém odpadních košù

Systém Longo je hospodárný, praktický a hygienický systém sbírání a tøídìní odpadkù. V naší nabídce máme jak mobilní Systém Longo je hospodárný, praktický a hygienický systém sbírání a tøídìní odpadkù. V naší nabídce máme jak mobilní 
stojany pro odpad, tak øešení ke sbìru špinavého prádla. stojany pro odpad, tak øešení ke sbìru špinavého prádla. 

Longoclean je systém pro hospodárné, praktické a Longoclean je systém pro hospodárné, praktické a 
hygienické øešení sbìru špinavého práda a použitých hygienické øešení sbìru špinavého práda a použitých 
pracovních pomùcek. Náplnì jsou rovnìž vyrobeny pracovních pomùcek. Náplnì jsou rovnìž vyrobeny 
z polyethylenu nepoškozujícího životní prostøedí.z polyethylenu nepoškozujícího životní prostøedí.

LongocleanLongoclean

Koše Longopack nabízíme ve dvou velikostech (typ 56 o výšce 80 cm a typ Koše Longopack nabízíme ve dvou velikostech (typ 56 o výšce 80 cm a typ 
90 o výšce 98 cm), stojany jsou z nerezové oceli, hliníku a plastu, náplnì z 90 o výšce 98 cm), stojany jsou z nerezové oceli, hliníku a plastu, náplnì z 
polyethylenu.polyethylenu.

Do košù nabízíme náhradní náplnì, které jsou vyrobeny z polyethylenu Do košù nabízíme náhradní náplnì, které jsou vyrobeny z polyethylenu 
nepoškozujícího životní prostøedí. Jsou odlišeny podle velikosti koše - typ 56 nepoškozujícího životní prostøedí. Jsou odlišeny podle velikosti koše - typ 56 
o výšce 80 cm a typ 90 o výšce 98 cm.o výšce 80 cm a typ 90 o výšce 98 cm.

Koše Longopack

Ke koši je možné objednat víko vyrobené z šedého plastu. Ke koši je možné objednat víko vyrobené z šedého plastu. 
Slouží k zakrytí koše a proti unikání zápachu.Slouží k zakrytí koše a proti unikání zápachu.

V naší nabídce máme také koš, který se upevòuje na stìnu.V naší nabídce máme také koš, který se upevòuje na stìnu.

Longo Systém pro tøídìní odpaduLongo Systém pro tøídìní odpadu

Náplnì Longosack v barevném odlišení jsou Náplnì Longosack v barevném odlišení jsou 
vhodné pro rozlišování odpadu.vhodné pro rozlišování odpadu.


