
Titan
Υψθλι εργονομία για επαγγελματικι χριςθ

ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΜΧ/ΚΙΒ

137703 Titan Κάδοσ 85lt Μαφρο 49x56x63 1

137705 Titan Κάδοσ 85lt Γκρι 49x56x63 1

137709 Titan Kαπάκι 85lt Μαφρο 50x53x7 1

137711 Titan Kαπάκι 85lt Γκρι 50x53x7 1

137715 Titan Κάδοσ 120lt Μαφρο 55x63x72 1

137717 Titan Κάδοσ 120lt Γκρι 55x63x72 1

137721 Titan Kαπάκι 120lt Μαφρο 57x61x7 1

137723 Titan Kαπάκι 120lt Γκρι 57x61x7 1

137727 Titan Kαπάκι 120lt (funnel) Σκοφρο γκρι 57x61x11 1

Η Vileda Professional θγείται ςτθν αγορά 
ςτθν ανάπτυξθ και καταςκευι 
οικονομικϊν ςυςτθμάτων κακαριςμοφ. 
Φτάςαμε ςε αυτι τθ κζςθ ακοφγοντασ 
όςα ζχουν να μασ πουν οι πάροχοι 
υπθρεςιϊν επαγγελματικοφ κακαριςμοφ, 
κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ τουσ και 
δθμιουργϊντασ πρωτοποριακζσ λφςεισ 
για να τισ ικανοποιιςουμε.
Μεταφζροντασ τθν ίδια φιλοςοφία ςτθ 
διαχείριςθ απορριμμάτων, μποροφμε να 
προςφζρουμε μία ςειρά προϊόντων που 
ξεπερνοφν τισ παραδοςιακζσ λφςεισ. 

Η ςειρά Titan περιλαμβάνει ανκεκτικοφσ 
κάδουσ πολλαπλϊν εφαρμογϊν για βαριά 
χριςθ, τόςο ςε εξωτερικοφσ όςο και ςε 
εςωτερικοφσ χϊρουσ. 
Οι κάδοι και τα καπάκια Titan
κακαρίηονται εφκολα και διακζτουν 
διάφορα πρωτοποριακά χαρακτθριςτικά, 
μεταξφ αυτϊν τα μαλακά χεροφλια για 
εφκολθ ανφψωςθ βαριϊν φορτίων και θ 
ειδικι καταςκευι του κάδου για εφκολθ 
αφαίρεςθ των ςάκων απορριμμάτων με 
μεγάλο βάροσ.

Ειδικά χαρακτηριστικά
• Χεροφλια με μαλακι λαβι – για εφκολθ 
ανφψωςθ όταν είναι γεμάτοι
• Καπάκι για βαριζσ χριςεισ – με διαφλουσ 
για καλφτερθ απορροι του νεροφ
• Κακαρίηονται και πλζνονται εφκολα
• Ενςωματωμζνα χεροφλια ςτον πάτο του 
κάδου – για να αναςθκϊνονται και να 
αδειάηουν εφκολα
• Ειδικι καταςκευι για να αφαιροφνται 
εφκολα οι ςακοφλεσ απορριμμάτων με 
μεγάλο βάροσ
• 2 μεγζκθ – 85 λίτρα και 120 λίτρα
• 2 διακζςιμα καπάκια - Στάνταρ καπάκια 
(85 και 120 λίτρα) ι καπάκι funnel χωρίσ 
άγγιγμα (120 λίτρα μόνο)
• 2 χρϊματα - Μαφρο, γκρι
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