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 Stojaki i  uchwyty do worków  

• Duży wybór uchwytów i stojaków na worki plastikowe do śmieci przeznaczonych do użytkowania wewnątrz 
pomieszczeń, zwłaszcza w halach produkcyjnych, magazynach i pomieszczeniach socjalnych 

• Solidne produkty przeznaczone do zastosowania przemysłowego 

• Wykonane z kształtowników stalowych, malowanych trwałą farbą proszkową 

 

• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski 
• Producent 

•  Normy  

 

 
 
 

 
 
  

 

 

 Uchwyt do worków na śmieci mocowany do ściany 

 
       

 
 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 282 x 316mm (bez worka) 

• Metalowy uchwyt do worków wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, przystosowany do 
przykręcenia do ściany • Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyt wyposażony w podnoszoną 
obręcz zaciskową do szybkiego i pewnego mocowania worka 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 worek plastikowy 80 - 120l 

Ciężar uchwytu: 0,62kg 

Kod produktu 12-020 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Uchwyt do worka na śmieci mocowany do ściany z pokrywą 

 
      

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 282 x 316mm (bez worka) 

• Metalowy uchwyt do worków wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, przystosowany do 
przykręcenia do ściany • Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyt wyposażony w klapę oraz 
podnoszoną obręcz zaciskową do szybkiego i pewnego mocowania worka 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 worek plastikowy 80 - 120l 

Ciężar uchwytu: 1,07kg 

Kod produktu 12-021 

 

 Uchwyt okrągły do worków na śmieci, zawieszany na ścianie 

 
      

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 88h x 282 x 316mm (bez worka) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Metalowy uchwyt ścienny do worków wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo, zamykany 
pokrywą z tworzywa ABS • Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyt wyposażony w 
podnoszoną obręcz zaciskową do szybkiego i pewnego mocowania worka 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 worek plastikowy 120l 

Ciężar uchwytu: 4,0kg 

Kod produktu 12-024 

 

 Stojak do dwóch worków bez pokryw 

 
      

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 824h x 436 x 553mm 

• Stojak do worków wykonany z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo, wolnostojący 
• Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyty worków wyposażone w podnoszone obręcze 
zaciskowe do szybkiego i pewnego mocowania worków 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 2 worki plastikowe  80 - 120l 

Ciężar stojaka: 3,02g 

Kod produktu 12-022 
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 Stojak do dwóch worków z pokrywami 

 
      

 

 

Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.): 824h x 436 x 553mm 

• Stojak do worków wykonany z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo, wyposażony w 2 pokrywy 
zamykające z blachy stalowej, wolnostojący 
• Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyty worków wyposażone w podnoszone obręcze 
zaciskowe do szybkiego i pewnego mocowania worków 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 2 worki plastikowe  80 - 120l 

Ciężar stojaka: 4,7kg 

Kod produktu 12-023 

 

 Stojak do worków na śmieci 
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Wymiary gabarytowe nadstawki (wys. x szer. x głęb.):  1050h x 420 x 600mm 

• Stojak do worków wykonany z kształtowników stalowych, malowany proszkowo, wolnostojący, zamykany 
pokrywą z tworzywa ABS • Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  • Uchwyt worka wyposażony w 
podnoszoną obręcz zaciskową do szybkiego i pewnego mocowania worka 

Rodzaj zasobnika na odpady: · 1 worek plastikowy 120l 

Ciężar stojaka: 6,0kg 

Kod produktu 12-025 

 

 

 

 

 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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http://www.prymat.com/

