WYPOSAŻENIE KUCHNI

Futurystyczne
kosze na śmieci

Fot. Elletipi

Nie tylko niepowtarzalnym designem, lecz
również wyjątkową jakością wykonania
wyróżniają się kosze na śmieci firmy Elletipi.
Nic dziwnego, bowiem włoski producent
specjalizuje się w dostarczaniu przedmiotów
codziennego użytku od blisko sześciu dekad.

Kosze Square, które niebawem wzbogadzą ofertę Elletipi,
powinny zaspokoić oczekiwania użytkowników dbających
o odpowiednią segrgerację odpadów.
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Kosz Tower mocuje
się do spodu szafki.

pokrywa automatycznie unosi
się lekko do góry, umożliwiając bezproblemowy dostęp do
wnętrza każdego kubła.
Pojedyncze kosze oznaczone symbolem PAI/PAL/PAP609
posiadają kubeł o pojemności 17 litrów i różne wykończenie: od ECO – czyli kosza pozbawionego zabudowanych
ścianek, a jedynie stelaż przytrzymujący kubeł, poprzez kosze całkowicie plastikowe, aż
po te wykończone chromem
i aluminium. Z takimi samymi
wersjami mamy do czynienia
w koszach podwójnych (kubły
mają pojemność 10 i 18 litrów).
Sortownikami z prawdziwego
zdarzenia są natomiast produkty Elletipi oznaczone sym-
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kiej jakości akcesoriów meblowych wyłącznie włoskich
producentów. Na razie w ofercie łódzkiej spółki znajdziemy
dwie serie koszy na śmieci Elletipi: Ring i Tower. Pierwsze z
nich to, jak sugeruje nazwa, kosze okrągłe o pojemności 10 litrów. Są przeznaczone do montażu na drzwiach szafki i przy
każdym ich otwarciu podnosi się klapka kosza. W ramach
tej serii włoski producent proponuje zarówno najprostsze
kosze plastikowe (PP602), jak
również pojemniki wykończone powłoką aluminiową bądź
chromowaną (PPI 607).
Pojedyncze kosze lub sortowniki oferuje seria Tower.
Tego typu pojemniki mocuje
się do spodu szafki. Wysuwa
się je ręcznie po otwarciu frontu. Podczas otwierania kosza
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Propozycje Elletipi powinny zaspokoić oczekiwania
osób, które potrzebują zarówno trwałego, jak i oryginalnego pojemnika na odpady. Włosi stosują do produkcji koszy
na śmieci najwyższej jakości
granulat, dbając przy okazji o
grubość plastiku, z jakiego wykonane są poszczególne elementy. To zapewnia możliwość
długotrwałego użytkowania
pojemników. Pęknięcia, które
są plagą wśród tego typu produktów pochodzących z Polski czy Chin, w przypadku koszy na śmieci Elletipi są rzadkością. Równie rzadko na naszym
rynku można spotkać kosze na
śmieci o tak oryginalnym wyglądzie.
W Polsce można je kupić
dzięki firmie AMI Polska, znanej z popularyzowania wyso-

Seria koszy City to sortowniki z prawdziwego zdarzenia.

bolami PA701 i PA702 – w zależności od modelu mogą posiadać 4 kubły 8-litrowe, 2 kubły 18-litrowe lub kombinację:
1 duży i 2 małe kubły.
Już niebawem w ofercie
włoskiego producenta można
się spodziewać nowych modeli koszy na śmieci. Na rozpoczynających się 17 października targach SICAM 2012 Elletipi zaprezentuje dwie nowe serie tego typu produktów: City i
Square. Pierwsza z nich to futurystyczne w wyglądzie sortowniki o różnej wielkości (od
2 do 4 kubłów) zaopatrzone w
dodatkowe filtry dla pojemników do przechowywania tzw.
„mokrych odpadków” oraz dodatkową klapkę umożliwiającą
wrzucanie śmieci bez konieczności wysuwania całego kosza.
Podobne zastosowanie będą
miały kosze z serii Square, z tą
różnicą, że będą mocowane
bezpośrednio do frontu.
Obie serie powinny zaspokoić rosnące wymagania rynku
dotyczące tego rodzaju produktów. A obowiązek sortowania śmieci staję się coraz powszechniejszy.
Wyłącznym przedstawicielem firmy Elletipi jest:
AMI Polska Sp. z o.o.
(www.amipolska.pl).
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