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Koši za odpadke
Čistoča in urejenost vaših prostorov bistveno vplivata na 
zadovoljstvo vseh uporabnikov - tako strank ali gostov, kot tudi 
zaposlenih. Zato je pomembno, da poskrbite za primerno ravnanje 
z odpadki in izberete koše, ki ustrezajo vašim željam in potrebam.

V naši ponudbi najdete koše iz različnih materialov (plastika, 
inox), v različnih velikostih (od 5 do 120 litrov), z različnimi pokrovi 
(nihajni, s pedalom, na privzdig), pa tudi v različnih barvah za lažje 
ločevanje odpadkov. Seveda nudimo tudi ustrezne PVC vrečke in 
biorazgradljive vrečke za organske odpadke.

• Različne velikosti: 6 L, 20 L, 30 L, 40 L, 50 L ali 2 x 25 L

• Aluminijasto ohišje, odporno na rjo, udarce in prstne odtise

• Enostavno čiščenje in pranje

• Hitro odpiranje in počasno zapiranje

• Integriran zatič za namestitev vreče

• Izbira barve: sijoča ali mat

• Trpežen in širok pedal za odpiranje

Koš Rothopro Paso

• Prostornina 50 L

• Nerjaveče jeklo, odporno na prstne odtise

• Elegantna, kompaktna in funkcionalna oblika 

• Možnost postavitve na tla ali montaže na steno 

• Opcijski pokrov na privzdig

Koš Tork Image Design

• 2 x 10 L posoda (Duo) 
ali 2 x 15 L in 1 x 10 L posoda (Trio)

• Izdelan iz trpežne plastike, enostavno čiščenje in pranje

• Protidrsni gumijasti čepki na spodnji površini

• Tesno prilegajoč pokrov preprečuje širjenje neprijetnih vonjav

• Inovativen sistem: tiho odpiranje in zapiranje z ločenim pritiskom na pedal

Koš Rothopro Duo / Trio



• Na voljo v treh velikostih: 12 L, 25 L in 50 L

• Nihajni pokrov na voljo v različnih barvah

• Možnost nakupa s pokrovom ali brez

• Različica z odpiranjem na pedal

Koš Filmop Patty

• Prostornina 5 L

• Na voljo v beli ali črni barvi

• Elegantna, kompaktna in funkcionalna oblika 

• Enostavna stenska montaža 

• Integriran pokrov na privzdig z mehkim zapiranjem

• Prostornina 50 L

• Na voljo v beli ali črni barvi

• Elegantna, kompaktna in funkcionalna oblika 

• Možnost postavitve na tla ali montaže na steno 

• Opcijski pokrov na privzdig z mehkim zapiranjem

Koš Tork Elevation Design - mali

Koš Tork Elevation Design - veliki

• Prostornina 20 L

• Izdelan iz trpežne bele plastike

• Elegantna, kompaktna in funkcionalna oblika 

• Enostavna stenska montaža

Koš Tork, stenski
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• Na voljo v dveh velikostih: 10 L in 17 L

• Poseben sistem odpiranja, ki skriva vsebino koša in preprečuje
širjenje neprijetnih vonjav

• Izdelan iz visokokakovostnega polipropilena, ki je lahek in trpežen

• Gladka površina in zaobljena oblika za lažje čiščenje

Koš za damske vložke Filmop Desy



• Velikost 120 L

• Izdelan iz trpežne plastike

• Enostavno čiščenje in pranje

• Na voljo v štirih barvah (rdeča, rumena, zelena, bela) 
s črnim pokrovom

• Zasnovan za zunanjo uporabo

• Udobni ročaji ob strani in na dnu za lažje dviganje in praznjenje

• Velikost 100 L

• Izdelan iz trpežne plastike, enostavno čiščenje in pranje

• Integriran zatič za namestitev vreče

• Pokrov na voljo v različnih barvah (rdeča, rumena, zelena, modra, črna)

• Gumijasta kolesa in ročaj za lažje premikanje

• Možnost zaklepanja z obešanko

Koš Rothopro Titan

Koš Rothopro Atlas

• Prostornina 50 L (okrogel) ali 80 L (oglat)

• Izdelan iz trpežne plastike, enostavno čiščenje in pranje

• Enostavno čiščenje in pranje

• Integriran ročaj za prenašanje in zatič za namestitev vreče

• Različne možnosti pokrovov, tudi z odprtino za uporabo  
brez dotikanja (skladno s smernicami HACCP)

Koš Rothopro Modo

Koš Rothopro Selecto
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• Na voljo v dveh velikostih: 55 L in 70 L

• Izdelan iz trpežne plastike, enostavno čiščenje in pranje

• Kompaktna oblika z dobrim izkoristkom prostora

• Integriran ročaj za prenašanje in zatič za namestitev vreče

• Priloženi zatiči za medsebojno povezovanje košev

• Različne možnosti pokrovov

• Možnost dodatne opreme za stensko namestitev z odprtim pokrovom

• Prostornina: 30 L

• Izdelan iz visokokakovostnega polipropilena, ki je lahek in trpežen

• Gladka površina in zaobljena oblika za lažje čiščenje

• Ustreza smernicam HACCP

Koš Filmop Sirius
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V naši ponudbi najdete vrečke različnih dimenzij, debelin in 
barv. Poleg običajnih vrečk iz HDPE in LDPE polietilena 
lahko dobite tudi namenske higienske vrečke za sanitarije 
ter biorazgradljive vrečke za organske odpadke.

Ponudbo si lahko ogledate na spletni strani www.barjans.si, 
za kakršna koli vprašanja v zvezi z izbiro najustreznejših košev 
in vrečk za vaše potrebe pa nas lahko pokličete na 080 50 77 
ali nam pišete na barjans@barjans.si.

• Prostornina 90 L

• Na voljo v osnovni in Delux izvedbi z odpiranjem spredaj

• Ergonomičen ročaj in kolesa za enostavno premikanje

• Integriran pokrov na pedal s hermetičnim zapiranjem 

• Možnost različnih barv pokrovov

• Skladno s smernicami HACCP

Koš Filmop Polaris / Polaris Delux

• Prostornina: 3 x 20 L

• Barvno kodirani predeli za papir, embalažo in ostale ali bio odpadke

• Odličen izkoristek prostora, enostavna in hitra menjava vrečk

Koš za ločevanje odpadkov, trodelni

Nosilci za vrečke
Različne konfiguracije nosilcev za vrečke


