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Odolné kbelíky pro náročné použití 
 

STAVEBNICTVÍ, DOMÁCNOST, ZAHRADA, ZEMĚDĚLSTVÍ,  
RYBÁŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, FARMACIE, CHOVATELSTVÍ 

 

• Kbelík je vyroben z PELD, díky čemuž je flexibilní, velmi odolný proti nárazům a vydrží velké 
kolísání teploty. 

• Držadla jsou vyrobena z galvanizované oceli nebo nerez oceli o průměru 6 mm a jsou 
namontována v extrémně pevných uších. 

• Tvarování v rukojeti zajišťuje, že je kbelík stabilní. 

• Kbelík má vnitřní litrovou stupnici, praktickou licí hranu a silně stojící a uchopovací hranu dole. 

                 

• Kbelík odolný vůči mrazu do - 30 stupňů. 

• Vyrobeno z materiálu, který je vhodný pro styk s potravinami. 

Objem = 12 litrů 

 

Objem = 14 litrů 

 

Objem = 20 litrů 

 

Barevné varianty 
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Odolné koše pro tvrdé zacházení 

 
STAVEBNICTVÍ, DOMÁCNOST, ZAHRADA, ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, CHOVATELSTVÍ 

 

Objem = 44 litrů 
 

             

             

Koše jsou vyrobeny z PELD, díky čemuž jsou flexibilní, velmi odolné 
proti nárazům a vydrží velké kolísání teploty  

(Odolný vůči mrazu do -30 ° C) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Barva Velikost 
Litrů 

Průměr 
Horní 
mm 

Průměr 
Dno 
mm 

Černá 44 480 365 

Šedá 44 480 365 

oranžový 44 480 365 

Modrý 44 480 365 

Zelený 44 480 365 

Červené 44 480 365 

https://www.fishbasket.net/basket-black/
https://www.fishbasket.net/basket-orange/
https://www.fishbasket.net/basket-grey/
https://www.fishbasket.net/basket-green/
https://www.fishbasket.net/basket-blue/
https://www.fishbasket.net/basket-red/
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Odolné bedýnky pro náročné zákazníky 
 

DOMÁCNOST, ZAHRADA, ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, CHOVATELSTVÍ 

 

Objem = 35 litrů 
 

• Tyto bedýnky jsou nejodolnější na trhu a jsou ideální pro použití v rybářském průmyslu v 
zemědělství a zahradnictví, proto jsou vyráběny z materiálu schváleného pro styk s potravinami.  

• Bedýnka je navržena s perforovaným dnem, které umožňuje odtok přebytečné vody. 

• Bedýnka je navržena pro tvrdé zacházení a je vyrobena z materiálu PEHD, díky čemuž je odolná 
proti nárazům a vydrží všechny druhy počasí (-50 ° C až + 80 ° C). Polyethylen je odolný vůči 
většině kyselin a zásad. 

• Knihovny také používají naše bedýnky po celá desetiletí. Jsou ideální pro přepravu knih. 

• Bedýnka byla navržena v roce 1982 a původně byla používána jako přepravka na mléko. Dnes se 
bedýnky vyrábí stejnými postupy jako tehdy, to je důkaz stability a kvality. 

• Rukojeť na bedýnkách je velmi uživatelsky přívětivá a zajišťuje optimální uchopení. Bedýnky jsou 
navíc stohovatelná a vydrží zatížení až 2 000 kg. 

• Výchozí barva je černá nebo šedá. 

                  

                  

 

Barva Délka 
  

mm 

Šířka 
  

mm 

Výška 
  

mm 

Průměr díry 
  

mm 

Hmotnost 
  
g 

Černá 437 337 290 Ø 10 2034 

Šedá 437 337 290 Ø 10 2034 

 


