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daha verimli yaşam için
etkin ürünler >
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Hayatınızı 
daha da 
kolaylaştırmaya 
yönelik 
etkin ürünler 
tasarlıyoruz.
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Zahmetsizim!
Her hangi bir açıdan, tek bir el hareketiyle 
otomatik olarak açılıyorum. Kirli kapağa 
dokunmaya veya ayağınızı pedalda 
tutmaya hiç gerek yok. Hızlı, verimli ve 
sorunsuz.



5çöp kutuları

sensörlü
çöp kutuları 
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sensörlü çöp 
kutuları

eğer kapak bir şey 
tarafından zorlanıyorsa 
motora bir zarar 
gelmemesi için tutucu 
sistem, geçici olarak 
kendisini serbest bırakır

güçlü mekanızma

kolay eriþilebilen pil bölmesi: 
Kutusunun arkasında bulunur 
ve kolaylıkla erişilebilir. Kapağın 
altında el yordamıyla pilleri 
değiştirmeye son!

entegre koku emici f iltreler: Kötü 
kokuyu yok etmek için aktif kömür 
içerir. Kömür, kötü kokuyu doğal bir 
yolla nötraliza eder

parmak izi lekesi tutmaz

6 adet alkalin C pil ile 
yaklaşık 1 yıl çalışır veya 
opsiyonel simplehuman 
güç adaptörü 
kullanılabilir

enerji tasarrufu

çalıþmaya hazır mod

yanlışlıkla kapağın 
açılmasını 
önleyebilecek kadar 
hassastır

görev anı modu

çöp kutusunun 
kapağı açılır ve 
harekete karşı daha 
hassas hale gelir, 
böylece siz işinizi 
bitirmeden kapak 
kapanmaz

açık kapak modu

kapak otomatik 
olarak 30 saniye 
boyunca açık kalır. 
uzun işler için harika 
bir özellik

işinize uyum
sağlayarak, çalışma
durumunu otomatik
olarak değiştirir

çoklu algılama

özellikler



7çöp kutuları

dikdörtgen 

55 litre 
14.5 galon 

mat  
ST2001 
8-38810-012 51-3

 
 

 
 

CW0217

5 yıl

20.2 x 13.0 x 25.1 
22.4 x 15.4 x 27.2 
22.4 x 15.4 x 27.2

51.3 x 33.0 x 63.6 
57.0 x 39.0 x 69.0 
57.0 x 39.0 x 69.0

21.6 lb 9.8 kg 
26.6 lb 12.1 kg 
1 1 
26.6 lb 12.1 kg 
5.4 ft3 0.15m3

dikdörtgen 

40 litre 
10.5 galon 

mat  
ST2000 
8-38810-012 50-6 
 

 
 

CW0174

5 yıl

17.4 x 12.0 x 25.1 
19.7 x 14.2 x 27.6 
19.7 x 14.2 x 27.6

44.1 x 30.5 x 63.6 
50.0 x 36.0 x 70.0 
50.0 x 36.0 x 70.0

16.7 lb 7.6 kg 
21.1 lb 9.6 kg 
1 1 
21.1 lb 9.6 kg 
4.5 ft3 0.13m3

dikdörtgen 
geri dönüþüm 
kutusu

48 litre (24/24) 
12.6 galon (6.3/6.3)

mat 
ST2002 
8-38810-012 52-0

 
 

 
 

CW0166

5 yıl

20.2 x 13.0 x 25.1 
22.4 x 15.4 x 27.2 
22.4 x 15.4 x 27.2

51.3 x 33.0 x 63.6 
57.0 x 39.0 x 69.0 
57.0 x 39.0 x 69.0

22.6 lb 10.3 kg 
27.7 lb 12.6 kg 
1 1 
27.7 lb 12.6 kg 
5.4 ft3 0.15 m3

kelebek 

48 litre 
12.7 galon 

mat  
ST2006 
8-38810-013 86-2

  
 

 
 

CW0175

5 yıl

11.4 x 21.1 x 24.8 
13.8 x 23.6 x 27.2 
13.8 x 23.6 x 27.2

29.0 x 53.7 x 63.1 
35.0 x 60.0 x 69.0 
35.0 x 60.0 x 69.0

20.9 lb 9.5 kg 
25.7 lb 11.7 kg 
1 1 
25.7 lb 11.7 kg 
5.1 ft3 0.15 m3

U NG P

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile 

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağılık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

 

 
ST2003 
8-38810-012 72-8 

 

 
 

1.9 x 3.5 x 4.7 
6.1 x 2.4 x 4.5 
14.2. x 13.0 x 5.5

4.7 x 9.0 x 12.0 
15.5 x 6.0 x 11.5 
36.0 x 33.0 x 14.0

0.3 lb 0.2 kg 
0.4 lb 0.2 kg 
12 12 
5.3 lb 2.4 kg 
0.3 ft3 0.01 m3

adaptör
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yarım daire 

 

45 litre 
12 galon 

mat 
ST2008 
8-38810-015 62-0 
 

 
 

CW0173

5 yıl

15.4 x 12.8 x 25.2 
17.9 x 15.4 x 27.4 
17.9 x 15.4 x 27.4

39.1 x 32.6 x 64.1 
45.5 x 39.0 x 69.5 
45.5 x 39.0 x 69.5

8.8 lb 4.0 kg 
12.1 lb 5.5 kg 
1 1 
12.1 lb 5.5 kg 
4.4 ft3 0.12 m3

M

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

görev anı modu

çöp kutusunun 
kapağı açılır ve 
daha hassas hale 
gelir, böylece siz 
işinizi bitirmeden 
kapanmaz

çalıþmaya hazır mod

yanlışlıkla kapağın 
açılmasını 
önleyebilecek kadar 
hassastır

poþet deðiþtirme 
modu

poşet değiştirirken 
çalışmayı durdurur

işinize uyum 
sağlayarak, çalışma 
durumunu otomatik 
olarak değiştirir

çoklu algılama

özellikler

güçlü mekanizma: Eğer kapak bir 
şey tarafından zorlanıyorsa, motora 
bir zarar gelmesini engellemek 
için tutucu sistem, geçici olarak 
kendisini serbest bırakır

enerji tasarrufu: 6 Adet alkalin C 
piliyle yaklaşık 1 yıl çalışır

parmak izi bırakmaz

çöp kutusunun ağzındaki 
çember, kapatıldığında 
poşetin sabit durmasını 
ve kaldırıldığında 
kolaylıkla poşetin 
değiştirilebilmesini 
sağlar

kolay poþet deðiþim

akıllı mekanizma, 
çembere entegre 
olduğundan çöp 
kutusunun ağzı da 
tamamen açık kalır

tamamen açık

yarım daire
sensörlü çöp 
kutusu
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temiz çöp
çöp kutunuzun temassız çalışıyor 
olması, hiçbir yere kir bulaşmayacak 
anlamına geliyor. Sizi ve mutfağınızı 
temiz tutar, kötü kokulardan korur.
Bu, çöp atmanın çok daha hijyenik ve 
sağlıklı yoludur.
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Güçlü ve sessizim!
Dayanıklı çelik pedalımız, en az 150,000 
defa kullanılabilecek şekilde yapıldı - bu 
da, 20 yıl boyunca her gün 20'den fazla 
kullanıma denk geliyor - patentli lid shox 
teknolojisi, kapağın yavaş ve sessizce 
kapanmasını sağlıyor.



11çöp kutuları

pedallı çöp 
kutuları
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pedallı çöp kutularının özellikleri

1

3

2



13çöp kutuları

Dayanıklıyım

Sessizim

Mükemmel uyum

Genellikle pedal, pedallı bir çöp 
kutusunun ilk eskiyecek bölümüdür. 
Bu nedenle pedalımızı ekstra dayanıklı yaptık. Çöp kutusunun arkasına kadar uzanıyor ve tıpkı bir 
tahterevalli gibi ortada eksene oturuyor. Bu şekilde gerginlik, çelik platformun her yerine dağılıyor ve 
yıllar boyunca çalışmaya devam edecek yumuşak, sabit bir hareket oluşturuyor. Pedalı, en az 150,000 kere 
kullanılabilecek şekilde ürettik. Bu da 20 yıl boyunca her gün 20'den fazla kullanıma denk geliyor.

Patentli lid shox teknolojimiz, kapağın 
hareketini kontrol ediyor. Özel olarak 
tasarlanan amortisör, hava akımını dışarı 
verip almasıyla, kapak kolaylıkla açılıyor ama 
kapanırken direnç gösteriyor. Böylelikle ses 
çıkarmadan yavaşça kapanıyor.

Çöp kutularımız, pek çok farklı boyut ve şekillerde 
üretilmesine rağmen çoğu çöp poşeti şirketi, standart 
boyutun hepsine uyacağını düşünüyor. Biz de her çöp 
kutusu için özel olarak tasarlanmış birer çöp poşeti 
üretiyoruz. Poşetlerimiz, kullanışlı ve tam uygun 
ölçülerdedir; böylece, kapağın altında kalırlar ve 
buruşmazlar veya kayıp yerinden çıkmazlar.

1

2

3
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dikdörtgen 
geri dönüflüm 
kutusu

48 litre (24/24) 
12.6 galon (6.3/6.3)

mat 
CW2003 
8-38810-009 61-2

 
 

 
 

CW0167

10 yıl

22.2 x 14.0 x 24.9 
24.4 x 16.4 x 26.6 
24.4 x 16.4 x 26.6

56.4 x 35.6 x 63.2 
62.0 x 41.7 x 67.6 
62.0 x 41.7 x 67.6

27.2 lb 12.3 kg 
33.8 lb 15.3 kg 
1 1 
33.8 lb 15.3 kg 
6.2 ft3 0.17 m

dikdörtgen 

38 litre 
10 galon 

mat 
CW2000 
8-38810-006 55-0 
 

 
 

CW0174

10 yıl

19.2 x 14.0 x 24.9 
21.5 x 16.0 x 27.8 
21.5 x 16.0 x 27.8

48.8 x 35.6 x 63.2 
54.6 x 40.6 x 70.6 
54.6 x 40.6 x 70.6

18 lb 8.2 kg 
24 lb 10.9 kg 
1 1 
24 lb 10.9 kg 
5.5 ft3 0.16 m3

G N

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

ekstra geniş paslanmaz 
çelik pedal, kolay 
kullanımın yanında 
pedala kolay ulaşım 
sağlar ve en az 150,000 
defa kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır

çelik bar pedal

entegre koku emici f iltreler: Kötü 
kokuyu yok etmek için aktif kömür 
içerir. Kömür, kötü kokuyu doğal bir 
yolla nötralize eder

iç menteþe: Çöp kutusunun duvara 
daha yakın yerleştirilebilmesini 
sağlar

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

özellikler

pedallı çelik bar
çöp kutuları
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dikdörtgen 
geri dönüflüm 
kutusu

46 litre (30/16) 
12 galon (8/4)

mat 
CW2007 
8-38810-012 49-0 

  

 
 

CW0168

CW0240

10 yıl

20.1 x 13.8 x 25.6 
22.0 x 16.1 x 28.0 
22.0 x 16.1 x 28.0

51.0 x 35.0 x 65.0 
56.0 x 41.0 x 71.0 
56.0 x 41.0 x 71.0

18.9 lb 8.6 kg 
24.6 lb 11.2 kg 
1 1 
24.6 lb 11.2 kg 
5.7 ft3 0.16 m3

dikdörtgen 

38 litre 
10 galon 

mat  
CW2005 
8-38810-011 63-9

beyaz  
CW2009 
8-38810-013 66-4

siyah 
CW2008 
8-38810-013 65-7

CW0169

10 yıl

15.7 x 13.7 x 25.6 
18.1 x 16.1 x 27.9 
18.1 x 16.1 x 27.9

39.8 x 34.9 x 65.0 
46.0 x 41.0 x 70.8 
46.0 x 41.0 x 70.8

15.4 lb 7.0 kg 
19.8 lb 9.0 kg 
1 1 
19.7 lb 9.0 kg 
4.7 ft3 0.13 m3 

dikdörtgen 

50 litre 
13 galon 

mat  
CW2006 
8-38810-011 64-6

  
 

 
 

CW0176

10 yıl

20.1 x 13.8 x 25.6 
22.0 x 16.1 x 28.0 
22.0 x 16.1 x 28.0

51.0 x 35.0 x 65.0 
56.0 x 41.0 x 71.0 
56.0 x 41.0 x 71.0

17.4 lb 7.9 kg 
23.0 lb 10.4 kg 
1 1 
23.0 lb 10.4 kg 
5.7 ft3 0.16 m3

JQ

H

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

ekstra geniş paslanmaz 
çelik pedal, kolay 
kullanımın yanında 
pedala kolay ulaşım 
sağlar ve en az 150,000 
defa kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır

geniþ çelik pedal

özellikler

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

V

geniş pedallı çöp 
kutuları
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dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

iç menteþe: Çöp kutusunun duvara 
daha yakın yerleştirilebilmesini 
sağlar

açılan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini, yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

pedallı 
dikdörtgen çöp
kutuları
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dikdörtgen 
geri dönüflüm 
kutusu

46 litre (30/16) 
12 galon (8/4)

mat 
CW1830 
8-38810-006 82-6 

  

 
 

CW0168

CW0240

10 yıl

19.8 x 12.8 x 25.7 
21.4 x 14.3 x 27.4 
21.4 x 14.3 x 27.4

50.3 x 32.5 x 65.3 
54.4 x 36.3 x 69.6 
54.4 x 36.3 x 69.6

17.6 lb 8.0 kg 
22.0 lb 10.0 kg 
1 1 
22.0 lb 10.0 kg 
4.9 ft3 0.14 m3

dikdörtgen 

38 litre 
10 galon 

mat  
CW1814 
8-38810-005 53-9

  
 

 
 

CW0169

10 yıl

15.8 x 12.5 x 25.7 
17.1 x 14.0 x 27.4 
17.1 x 14.0 x 27.4

40.1 x 31.8 x 65.3 
43.4 x 35.6 x 69.6 
43.4 x 35.6 x 69.6

14.6 lb 6.6 kg 
18.5 lb 8.4 kg 
1 1 
18.5 lb 8.4 kg 
3.8 ft3 0.11 m3

dikdörtgen 
plastik kapak

38 litre 
10 galon 

mat 
CW1950 
8-38810-007 05-2 
 

 

 

CW0169

5 yıl

15.8 x 12.5 x 25.9 
17.1 x 14.0 x 28.0 
17.1 x 14.0 x 28.0

40.1 x 31.8 x 65.8 
43.4 x 35.6 x 71.1 
43.4 x 35.6 x 71.1

14.4 lb 6.5 kg 
18.0 lb 8.2 kg 
1 1 
18.0 lb 8.2 kg 
3.9 ft3 0.11 m3

dikdörtgen 

50 litre 
13 galon 

mat  
CW1816 
8-38810-005 55-3 

  

 
 

CW0176

10 yıl

19.8 x 12.8 x 25.7 
21.4 x 14.3 x 27.4 
21.4 x 14.3 x 27.4

50.3 x 32.5 x 65.3 
54.4 x 36.3 x 69.6 
54.4 x 36.3 x 69.6

16.6 lb 7.5 kg 
21.0 lb 9.5 kg 
1 1 
21.0 lb 9.5 kg 
4.9 ft3 0.14 m3

dikdörtgen 

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1884 
8-38810-010 46-5

 
 

 
 

CW0169

10 yıl

15.8 x 12.5 x 21.7 
17.1 x 14.0 x 23.0 
17.1 x 14.0 x 23.0

40.1 x 31.8 x 55.0 
43.4 x 35.6 x 58.5 
43.4 x 35.6 x 58.5

12.4 lb 5.6 kg 
16.6 lb 7.5 kg 
1 1 
16.6 lb 7.5 kg 
3.2 ft3 0.09 m3

JQ J J

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

H

V
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pedallı kelebek 
çöp kutuları

alçak tezgah altlarında 
maksimum yer tasarrufu 
sağlamak için kapağı, 
ortadan ikiye ayrılarak 
açılır

kelebek kapak

özellikler

sessiz kapak: Patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın hareketini 
yavaş ve sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol eder

iç menteþe: Çöp kutusunun duvara 
daha yakın yerleştirilebilmesini 
sağlar

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal
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kelebek 
geri dönüflüm 
kutusu

40 litre (20/20) 
10.4 galon (5.2/5.2)

mat  
CW2017 
8-38810-015 63-7

 
 

 
 

CW0163

10 yıl

10.4 x 23.3 x 26.0 
12.4 x 25.0 x 28.3 
12.4 x 25.0 x 28.3

26.4 x 59.2 x 66.0 
31.5 x 63.5 x 72.0 
31.5 x 63.5 x 72.0

20.7 lb 9.4 kg 
25.7 lb 11.7 kg 
1 1 
25.7 lb 11.7 kg 
5.1 ft3 0.14 m3

kelebek 

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1824 
8-38810-005 68-3

 
 

 
 

CW0168

10 yıl

10.4 x 17.6 x 26.0 
12.3 x 19.3 x 28.0 
12.3 x 19.3 x 28.0

26.4 x 44.7 x 66.0 
31.2 x 49.0 x 71.1 
31.2 x 49.0 x 71.1

14.2 lb 6.4 kg 
18.0 lb 8.2 kg 
1 1 
18.0 lb 8.2 kg 
3.8 ft3 0.11 m3

kelebek 
plastik kapak

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1956 
8-38810-007 11-3 

 
 

 

CW0168

5 yıl

10.4 x 17.6 x 26.0 
12.3 x 19.3 x 27.8 
12.3 x 19.3 x 27.8

26.4 x 44.7 x 66.0 
31.2 x 49.0 x 70.6 
31.2 x 49.0 x 70.6

14.0 lb 6.3 kg 
17.9 lb 8.1 kg 
1 1 
17.9 lb 8.1 kg 
3.8 ft3 0.11 m3

kelebek 

45 litre 
12 galon 

mat 
CW1897 
8-38810-015 36-1

 
 

 
 

CW0171

10 yıl

10.4 x 23.3 x 26.0 
12.2 x 25.0 x 28.3 
12.2 x 25.0 x 28.3

26.4 x 59.2 x 66.0 
31.0 x 63.5 x 72.0 
31.0 x 63.5 x 72.0

18.7 lb 8.5 kg 
24.2 lb 11.0 kg 
1 1 
24.2 lb 11.0 kg 
5.0 ft3 0.14 m3

kelebek 

20 litre 
5.3 galon 

mat 
CW1837 
8-38810-007 03-8

 
 

 
 

CW0164

10 yıl

10.4 x 17.6 x 18.4 
12.3 x 19.5 x 20.0 
12.3 x 19.5 x 20.0

26.4 x 44.7 x 46.7 
31.2 x 49.5 x 50.8 
31.2 x 49.5 x 50.8

11.0 lb 5.0 kg 
15.0 lb 6.8 kg 
1 1 
15.0 lb 6.8 kg 
2.8 ft3 0.08 m3

D K H E H

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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yarım daire 

40 litre 
10.5 galon 

mat  
CW1818 
8-38810-005 57-7

 
 
 

 

CW0173

10 yıl

17.0 x 14.9 x 27.1 
18.6 x 16.2 x 28.5 
18.6 x 16.2 x 28.5

43.2 x 37.8 x 68.8 
47.2 x 41.1 x 72.4 
47.2 x 41.1 x 72.4

14.8 lb 6.7 kg 
19.0 lb 8.6 kg 
1 1 
19.0 lb 8.6 kg 
5.0 ft3 0.14 m3

yarım daire 

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1825 
8-38810-005 69-0 

 
 

 

CW0168

10 yıl

14.8 x 12.5 x 27.3 
16.6 x 15.2 x 28.3 
16.6 x 15.2 x 28.3

37.6 x 31.8 x 69.3 
42.2 x 38.6 x 71.9 
42.2 x 38.6 x 71.9

11.2 lb 5.1 kg 
16.0 lb 7.3 kg 
1 1 
16.0 lb 7.3 kg 
4.1 ft3 0.11 m3

HM

pedallı yarım 
daire çöp 
kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini, yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

slim prof il menteþe: Normal 
menteşe tasarımlarından daha 
incedir ve çöp kutusunun duvara 
daha yakın yerleştirilebilmesini 
sağlar

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz
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yuvarlak 

30 litre 
8 galon 

mat  
CW1810 
8-38810-005 49-2 
 

 

 

CW0166

10 yıl

12.4 x 15.1 x 25.6 
14.1 x 13.6 x 26.0 
14.1 x 13.6 x 26.0

31.5 x 38.4 x 65.0 
35.8 x 34.5 x 66.0 
35.8 x 34.5 x 66.0

10.2 lb 4.6 kg 
13.5 lb 6.1 kg 
1 1 
13.5 lb 6.1 kg 
2.9 ft3 0.08 m3

G

pedallı yuvarlak 
çöp kutuları

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

slim prof il menteþe: Normal 
menteşe tasarımlarından daha 
incedir ve çöp kutusunun duvara 
daha yakın yerleştirilebilmesini 
sağlar

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz
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retro 

30 litre 
8 galon 

mat  
CW1880 
8-38810-010 39-7

beyaz  
CW1259 
8-38810-011 02-8

siyah  
CW1258 
8-38810-011 01-1

kırmızı  
CW1262 
8-38810-011 05-9

CW0166

10 yıl

13.9 x 15.1 x 27.3 
16.5 x 15.1 x 28.9 
16.5 x 15.1 x 28.9

35.4 x 38.4 x 69.4 
41.8 x 38.3 x 73.4 
41.8 x 38.3 x 73.4

10.4 lb 4.7 kg 
14.8 lb 6.7 kg 
1 1 
14.8 lb 6.7 kg 
4.1 ft3 0.11 m3

retro 

30 litre 
8 galon 

krem  
CW1260 
8-38810-011 03-5

 
 

  
 

 
 

CW0166

10 yıl

13.9 x 15.1 x 27.3 
16.5 x 15.1 x 28.9 
16.5 x 15.1 x 28.9

35.4 x 38.4 x 69.4 
41.8 x 38.3 x 73.4 
41.8 x 38.3 x 73.4

10.4 lb 4.7 kg 
14.8 lb 6.7 kg 
1 1 
14.8 lb 6.7 kg 
4.1 ft3 0.11 m3

retro 

4.5 litre 
1.2 galon 

mat 
CW1888 
8-38810-013 63-3

 
 

 
 

 
 

CW0160

10 yıl

8.7 x 9.8 x 12.2 
8.7 x 8.7 x 12.6  
26.8 x 18.1 x 13.4

22.1 x 25.0 x 31.1 
22.0 x 22.0 x 32.0 
68.0 x 46.0 x 34.0

2.4 lb 1.1 kg 
TBA TBA 
6 6 
TBA TBA 
3.8 ft3 0.11 m3

retro 

3 litre 
0.8 galon 

mat 
CW1883CB 
8-38810-016 38-2

beyaz 
CW1283CB 
8-38810-016 41-2

siyah 
CW1291CB 
8-38810-016 42-9

kırmızı 
CW1284CB 
8-38810-016 43-6

CW0216

10 yıl

7.6 x 8.7 x 10.6 
7.9 x 7.9 x 11.0 
TBA

19.4 x 22.3 x 26.9 
20.0 x 20.0 x 28.0 
TBA

1.8 lb 0.8 kg 
TBA TBA 
4 4 
TBA TBA 
2.6 ft3 0.08 m3

pedallı retro 
çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

TG G A

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik! 
(Sadece 30 litrelik modeller için)

tam banyolara göre: Banyolara 
ve sınırlı alana sahip her yere 
rahatlıkla sığar (Sadece 4.5 ve 3 
litrelik modeller için)

çıkarılabilir iç kova: Kolay boşaltma 
için çıkarılabilir

kulplar

parmak izi tutmaz (sadece mat 
modeller için)
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yarım daire 

40 litre 
10.5 galon 

mat 
CW1968 
8-38810-015 87-3

 
 

 
 

 
 

CW0173

5 yıl

15.6 x 15.0 x 24.0 
17.7 x 16.9 x 25.6 
17.7 x 16.9 x 25.6

39.5 x 38.0 x 61.0 
45.0 x 43.0 x 65.0 
45.0 x 43.0 x 65.0

7.7 lb 3.5 kg 
11.0 lb 5.0 kg 
1 1 
11.0 lb 5.0 kg 
4.4 ft3 0.13 m3

slim 

45 litre 
12 galon 

mat  
CW1969 
8-38810-016 14-6

 
 

 
 

 
 

CW0174

5 yıl

10.2 x 21.5 x 24.0 
11.4 x 22.6 x 24.4 
11.4 x 22.6 x 24.4

26.0 x 54.5 x 60.5 
29.0 x 60.0 x 62.0 
29.0 x 60.0 x 62.0

8.8 lb 4.0 kg 
12.5 lb 5.7 kg 
1 1 
12.5 lb 5.7 kg 
3.8 ft3 0.11 m3

yuvarlak 

30 litre 
8 galon 

mat  
CW1967 
8-38810-015 86-6

krem 
CW1973 
8-38810-016 30-6

siyah 
CW1971 
8-38810-016 28-3

kırmızı 
CW1972 
8-38810-016 29-0

CW0166

5 yıl

12.0 x 15.4 x 23.8 
14.2 x 14.0 x 24.4 
14.2 x 14.0 x 24.4

30.5 x 39.0 x 60.5 
36.0 x 35.5 x 62.0 
36.0 x 35.5 x 62.0

5.9 lb 2.7 kg 
9.0 lb 4.1 kg 
1 1 
9.0 lb 4.1 kg 
2.8 ft3 0.08 m3

M N G

pedallı plastik 
kapaklı çöp 
kutuları

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

kaydırmaz çember: Kutunun ağzını 
çevreleyen büyük bir çember, 
torbayı sıkıca tutarak kaymasını 
engeller

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz
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plastik çöp kutuları

Patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

Evcil hayvanların kapağı 
açmasını önleyen kilit 
sistemi

kapaðı kilitleyin

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

geniþ iç hacim: Büyük aileler ve 
yoğun mekanlar için idealdir

az yer kaplar: Dar yerlere 
sığabilmek üzere tasarlanmıştır

özellikler

hassas dokunmatik çöp kutusu

hafif bir dokunuşla açılır. 
bir kez aşağı doğru 
ittiğinizde açılır bir 
kez daha yukarı doğru 
ittiğinizde kilitlenir.

hassas dokunmatik kapak
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hassas 
dokunmatik 

60 litre 
16 galon 

siyah  
CW1359 
8-38810-011 57-8

 
 

 
 

CW0176

5 yıl

17.1 x 14.6 x 28.3 
M/D 
17.7 x 15.0 x 34.6

43.5 x 37.0 x 72.0 
M/D 
45.0 x 38.0 x 88.0

7.4 lb 3.4 kg 
7.4 lb 3.4 kg 
2 2 
20.7 lb 9.4 kg 
5.2 ft3 0.14 m3

Q

dikdörtgen 
geri dönüflüm 
kutusu

60 litre 
16 galon 

siyah  
CW1368 
8-38810-013 87-9

gri 
CW1370 
8-38810-015 00-2

 
 

CW0169

5 yıl

20.7 x 14.8 x 25.4 
M/D 
20.9 x 14.4 x 34.3

52.5 x 37.5 x 64.5 
M/D 
53.0 x 36.5 x 87.0

9.5 lb 4.3 kg 
9.5 lb 4.3 kg 
2 2 
25.3 lb 11.5 kg 
6.1 ft3 0.17 m3

yarım daire 

50 litre 
13 galon 

siyah  
CW1355 
8-38810-011 13-4

gri  
CW1357 
8-38810-011 15-8

  
 

CW0175

5 yıl

18.9 x 14.0 x 26.6 
M/D 
18.5 x 13.4 x 44.3

48.0 x 35.5 x 67.3 
M/D 
47.0 x 34.0 x 112.5

7.0 lb 3.2 kg 
7.0 lb 3.2 kg 
3 3 
26.6 lb 12.1 kg 
6.3 ft3 0.18 m3

dikdörtgen 

45 litre 
12 galon 

siyah 
CW1371 
8-38810-015 28-6

gri 
CW1372 
8-38810-015 29-3

 
 

CW0171

5 yıl

15.9 x 13.8 x 25.2 
M/D 
15.9 x 13.6 x 47.2

40.5 x 35.0 x 64.0 
M/D 
40.5 x 34.5 x 120.0

6.6 lb 3.0 kg 
6.6 lb 3.0 kg 
4 4 
31.9 lb 14.5 kg 
5.9 ft3 0.17 m3

slim 

40 litre 
10.5 galon 

siyah  
CW1361 
8-38810-012 76-6

gri 
CW1363 
8-38810-012 82-7

beyaz 
CW1362 
8-38810-012 79-7

CW0171

5 yıl

10.2 x 19.3 x 25.2 
M/D 
11.0 x 19.3 x 50.0

26.0 x 49.0 x 64.0 
M/D 
28.0 x 49.0 x 127.0

7.0 lb 3.2 kg 
7.0 lb 3.2 kg 
5 5 
36.3 lb 16.5 kg 
6.1 ft3 0.17 m3

slim 

25 litre 
6.6 galon 

siyah  
CW1343 
8-38810-008 54-7

 
 

 
 

CW0169

5 yıl

9.6 x 16.5 x 22.2 
M/D 
9.6 x 16.5 x 38.4

24.5 x 42.0 x 56.4 
M/D 
24.5 x 42.0 x 97.5

4.7 lb 2.1 kg 
4.7 lb 2.1 kg 
4 4 
23.1 lb 10.5 kg 
3.5 ft3 0.1 m3

J JK P K

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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sadece dokun!
Eşsiz dokunmatik barımız, çöp kutusunun 
her açıdan kolaylıkla açılmasını sağlar. 
Eğer elleriniz doluysa sadece dirseğinizi, 
gövdenizi veya dizinizi dokundurarak 
kapağı açabilirsiniz.
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dikdörtgen 
dokunmatik 
bar

40 litre 
10.5 galon 

mat 
CW2014 
8-38810-015 58-3

siyah çember 
CW2020 
8-38810-016 18-4

 
 

CW0173

10 yıl

15.7 x 11.4 x 28.0 
17.7 x 12.2 x 27.0 
17.7 x 12.2 x 27.0

40.0 x 29.0 x 71.0 
45.0 x 31.0 x 68.5 
45.0 x 31.0 x 68.5

14.7 lb 6.7 kg 
18.9 lb 8.6 kg 
1 1 
18.9 lb 8.6 kg 
3.4 ft3 0.1 m3

slim 
dokunmatik 
bar

40 litre 
10.5 galon 

mat 
CW2016 
8-38810-015 60-6

siyah çember 
CW2022 
8-38810-016 33-7

 
 

CW0173

10 yıl

10.2 x 16.9 x 28.0 
12.2 x 17.7 x 27.0 
12.2 x 17.7 x 27.0

26.0 x 43.0 x 71.0 
31.0 x 45.0 x 68.5 
31.0 x 45.0 x 68.5

14.5 lb 6.6 kg 
18.5 lb 8.4 kg 
1 1 
18.5 lb 8.4 kg 
3.4 ft3 0.1 m3

yuvarlak 
hassas 
dokunmatik

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1536 
8-38810-005 98-0

 
 

 
 

CW0166

5 yıl

13.1 x 12.4 x 27.3 
14.6 x 14.3 x 28.8 
14.6 x 14.3 x 28.8

33.3 x 31.6 x 69.3 
37.0 x 36.3 x 73.2 
37.0 x 36.3 x 73.2

8.0 lb 3.6 kg 
11.0 lb 5.0 kg 
1 1 
11.0 lb 5.0 kg 
3.5 ft3 0.1 m3

dikdörtgen 
dokunmatik 
bar

30 litre 
8 galon 

mat 
CW2015 
8-38810-015 59-0

siyah çember 
CW2021 
8-38810-016 32-0

 
 

CW0168

10 yıl

13.3 x 11.4 x 28.0 
15.7 x 13.8 x 27.0 
15.7 x 13.8 x 27.0

33.9 x 28.9 x 71.0 
40.0 x 35.0 x 68.5 
40.0 x 35.0 x 68.5

12.9 lb 5.9 kg 
16.7 lb 7.6 kg 
1 1 
16.7 lb 7.6 kg 
3.4 ft3 0.1 m3

dokunmatik
çöp kutuları

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

her açıdan rahatlıkla 
açılır. İster gövdenizle 
ister dizinizle 
dokunmanız yeterli.
Olanaklar sınırsız!

kolay açılan dokunmatik bar

özel olarak tasarlanan 
menteşe; kapak mümkün 
olan en geniş açılımı 
sağlayarak yukarı doğru 
kalkar, size engel olmaz

yer kazandıran menteþe

düzgün ve dengeli: Eşsiz amortisör 
ve düzgün yerleştirilmiş yaylar 
kapağın düzgün ve dengeli 
açılmasını sağlar

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Yemek 
hazırlarken ve uzun işler esnasında 
çok yararlı bir özellik!

çıkarılabilen kapak: Hızlı torba 
değişimi için kapak kolaylıkla 
çıkarılabilir

parmak izi tutmaz

özellikler

GHM M
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pedallı küçük çöp 
kutuları

dayanıklı çelik pedal, 
en az 150,000 defa 
kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

özellikler

patentli lid shox 
teknolojimiz, kapağın 
hareketini yavaş ve 
sessizce kapanmasını 
sağlamak için kontrol 
eder

sessiz kapak

çıkarılabilir iç kova: Kolay boşaltma 
için çıkarılabilir

açık kalan kapak: Kapak istediğiniz 
kadar açık kalabilir. Uzun işler 
esnasında çok yararlı bir özellik!

parmak izi tutmaz
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yarım daire 

10 litre 
2.6 galon 

mat 
CW1833 
8-38810-006 98-7

beyaz/SS kapak  
CW1867 
8-38810-009 55-1

 
 

CW0162

10 yıl

11.2 x 10.6 x 17.5 
11.0 x 11.0 x 18.2 
22.8 x 11.5 x 18.9

28.4 x 26.9 x 44.5 
27.9 x 27.9 x 46.2 
57.9 x 29.2 x 48.0

5.3 lb 2.4 kg 
6.8 lb 3.1 kg 
2 2 
15.2 lb 6.9 kg 
2.9 ft3 0.08 m3

yarım daire 

6 litre 
1.6 galon 

mat 
CW1834CB 
8-38810-016 34-4

beyaz/SS kapak  
CW1835CB 
8-38810-016 35-1

 
 

CW0161

10 yıl

8.9 x 9.3 x 13.6 
8.9 x 8.9 x 14.2 
TBA

22.6 x 23.6 x 34.5 
22.6 x 22.6 x 36.0 
TBA

3.0 lb 1.4 kg 
TBA TBA 
4 4 
TBA TBA 
4.3 ft3 0.12 m3

yuvarlak 

3 litre 
0.8 galon 

mat 
CW1854CB 
8-38810-016 36-8

beyaz 
CW1856CB 
8-38810-014 63-0

  
 

CW0216

10 yıl

6.9 x 8.9 x 9.7 
7.7 x 7.7 x 10.0 
TBA

17.5 x 22.6 x 24.6 
19.5 x 19.5 x 25.5 
TBA

1.8 lb 0.8 kg 
TBA TBA 
4 4 
TBA TBA 
2.4 ft3 0.07 m3

yuvarlak 

4.5 litre 
1.2 galon 

mat 
CW1852CB 
8-38810-009 84-1

 
 

  
 

CW0160

10 yıl

7.6 x 10.0 x 12.1 
9.1 x 7.9 x 12.0  
TBA

19.3 x 25.4 x 30.7 
23.0 x 20.0 x 30.5  
TBA

2.5 lb 1.1 kg 
TBA TBA 
4 4 
TBA TBA 
3.3 ft3 0.09 m3

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

TC B A
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prof il 

10 litre 
2.6 galon 

mat  
CW1892 
8-38810-015 12-5

 
 

 
 

CW0201

poşet

10 yıl

6.6 x 14.8 x 13.9 
7.1 x 15.9 x 14.4 
15.4 x 16.5 x 16.1

16.8 x 37.5 x 35.2 
18.0 x 40.5 x 36.5 
39.0 x 42.0 x 41.0

4.0 lb 1.8 kg 
5.5 lb 2.5 kg 
2 2 
13.6 lb 6.2 kg 
2.4 ft3 0.07 m3

prof il 
plastik kapak

10 litre 
2.6 galon 

mat  
CW1180 
8-38810-004 40-2

 
 

 
 

CW0201

poşet

5 yıl

6.6 x 14.2 x 13.3 
M/D 
30.0 x 21.0 x 14.1

16.8 x 36.1 x 33.8 
M/D 
76.2 x 53.3 x 35.8

3.8 lb 1.7 kg 
3.8 lb 1.7 kg 
6 6 
28.0 lb 12.7 kg 
5.1 ft3 0.14 m3

R R

tam banyolara göre: Banyolara 
ve sınırlı alana sahip her yere 
rahatlıkla sığar

parmak izi tutmaz

poşetlere uyumlu 
tasarlanmıştır ve kolay 
boşaltım için çıkarılabilir

iç kova

pedal, yumuşak ve 
kolayca basılabilmesi için 
tasarlanmıştır

dayanıklı pedal

özellikler

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

pedallı prof il çöp 
kutuları
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prof il 

10 litre 
2.6 galon 

mat 
CW1225 
8-38810-006 26-0

 
 

 
 

CW0201

poşet

5 yıl

6.2 x 11.3 x 13.0 
M/D 
23.0 x 20.0 x 14.0

15.8 x 28.8 x 33.1 
M/D 
58.4 x 50.8 x 35.6

3.8 lb 1.7 kg 
3.8 lb 1.7 kg 
6 6 
26.0 lb 11.8 kg 
3.7 ft3 0.10 m3

R

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

çıkarılabilen kapak ve iç 
kovası, torba değiştirmeyi 
ve çöp boşaltmayı 
kolaylaştırıyor

kolay torba deðiþimi

sınırlı alana sahip her 
yere rahatlıkla sığar

tam banyolara göre

özellikler

küçük açık çöp 
kutusu
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slim 

10 litre 
2.6 galon 

siyah 
CW1329 
8-38810-007 37-3

 
 

 
 

 
 

CW0201

5 yıl

7.7 x 13.0 x 13.5 
M/D 
26.8 x 24.0 x 14.0

19.6 x 33.0 x 34.3 
M/D 
68.1 x 61.0 x 35.6

2.5 lb 1.1 kg 
2.5 lb 1.1 kg 
6 6 
19.0 lb 8.6 kg 
5.2 ft3 0.15 m3

yuvarlak 

6 litre 
1.6 galon 

siyah 
CW1319 
8-38810-005 64-5

beyaz 
CW1318 
8-38810-005 63-8

 
 

 
 

CW0161

5 yıl

8.0 x 10.8 x 12.1 
M/D 
25.0 x 22.6 x 13.4

20.3 x 27.4 x 30.7 
M/D 
63.5 x 57.4 x 34.0

2.4 lb 1.1 kg 
2.4 lb 1.1 kg 
6 6 
19.0 lb 8.6 kg 
4.4 ft3 0.12 m3

BR

pedallı küçük 
plastik çöp kutuları

çıkarılabilir iç kova: Kolay boşaltma 
için çıkarılabilir. (Sadece yuvarlak 
modeller için)

pedal, yumuşak ve 
kolayca basılabilmesi için 
tasarlanmıştır

dayanıklı çelik pedal

dar yerlere sığabilmek 
üzere tasarlanmıştır

az yer kaplar

özellikler

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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yuvarlak 

1.5 litre 
0.4 galon  

mat  
CW1637CB 
8-38810-011 99-8

beyaz  
CW1639CB 
8-38810-015 44-6

siyah 
CW1638CB 
8-38810-015 43-9

kırmızı 
CW1641CB 
8-38810-015 46-0

M/D

5 yıl

5.0 x 5.0 x 7.4 
5.3 x 5.3 x 7.7 
16.3 x 11.2 x 8.5

12.7 x 12.7 x 18.8 
13.5 x 13.5 x 19.5 
41.4 x 28.4 x 21.5

1.0 lb 0.5 kg 
1.2 lb 0.6 kg 
6 6 
8.8 lb 4.0 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

yuvarlak 

1.5 litre 
0.4 galon  

krem  
CW1640CB 
8-38810-015 45-3

 
 

 
 

 
 

M/D

5 yıl

5.0 x 5.0 x 7.4 
5.3 x 5.3 x 7.7 
16.3 x 11.2 x 8.5

12.7 x 12.7 x 18.8 
13.5 x 13.5 x 19.5 
41.4 x 28.4 x 21.5

1.0 lb 0.5 kg 
1.2 lb 0.6 kg 
6 6 
8.8 lb 4.0 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

tezgah üstü çöp 
kutuları

çöp kutuları

merkezi ağırlık sistemli 
sallanan kapak, kolaylıkla 
açılır ve zarifçe tekrar 
yerine oturur

dengeli sallanan kapak

özellikler

büyük rahatlık, küçük boyut: Çay 
poşetleri, kahve filtreleri ve diğer 
küçük çöpleri atmak için ideal

çıkarılabilen kapak: Kapak, 
içindekileri boşaltmak için kolaylıkla 
çıkarılabilir

temizliði kolay: Pürüzsüz plastik iç 
kaplama, kolaylıkla temizlenir

parmak izi tutmaz (sadece mat 
modeller)

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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þık ve dayanıklı
Çıkarılabilen çöp kutularımız, yıllarca 
kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. 
Dayanıklı, tamamen çelikten bir iskelete 
sahiptir. Kolay ve hızlı erişim için kaliteli 
bilyalı rulman üzerinde pürüzsüz bir 
şekilde dolabın içinden kayarak dışarı 
çıkabilir.
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dolap içi 
geri dönüflüm 
kutuları

20/15 litre 
5.3/4.0 galon 

krom çelik  
CW1016 
8-38810-006 96-3

 
 

 
 

CW0163

CW0166

5 yıl

9.8 x 18.2 x 19.1 
18.3 x 10.0 x 19.6 
18.3 x 10.0 x 19.6

24.8 x 46.2 x 48.5 
46.5 x 25.4 x 49.8 
46.5 x 25.4 x 49.8

9.6 lb 4.4 kg 
12.6 lb 5.7 kg 
1 1 
12.6 lb 5.7 kg 
2.1 ft3 0.06 m3

D

G

dolap içi çöp 
kutuları

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

çöp kutusuna rahat 
erişebilmek için 
uzayabilen rayları 
üzerinden kayarak 
tamamen dolabın dışına 
çıkar

dolabın dıþında

tekerlekli raylar: Çöp kutuları, 
kaliteli, tekerlekli raylar üzerinde 
pürüzsüzce kayar

kullanıcı dostu bar: Krom 
çeliğinden yapılan büyük barı 
tutunuz ve çöp kutusunu dolabın 
içinden kolaylıkla dışarıya çekiniz

Önceden monte edilmiş 
tek parça rayın kurulumu 
çok kolaydır

kolay

özellikler
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açık 
çemberli 
çöp 
kutuları

geniş kapasiteli ve açık 
ağızlı olan bu çöp kutuları, 
restoranlar veya kafeler 
gibi küçük iş yerleri için 
uygun bir seçim

ticari alanlar için ideal

açık aðızlı tasarım: Kapakları 
çember şeklinde olup kolay ve hızlı 
erişim sağlamak için açık ağızlı 
olarak tasarlanmıştır

çıkarılabilen kapak: Çember 
kapakları, hızlı torba değişimi için 
kolaylıkla çıkarılabilir

İki yanda tutma yeri mevcuttur

özellikler
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bullet açık 

60 litre 
16 galon 

mat  
CW1407 
8-38810-000 75-6

 
 

 
 

CW0175

10 yıl

16.1 x 15.8 x 30.0 
16.5 x 16.5 x 30.3 
16.5 x 16.5 x 30.3

40.9 x 40.1 x 76.1 
41.9 x 41.9 x 77.0 
41.9 x 41.9 x 77.0

12.7 lb 5.8 kg 
16.2 lb 7.4 kg 
1 1 
14.1 lb 6.4 kg 
4.8 ft3 0.13 m3

yarım daire 

60 litre 
16 galon 

mat  
CW1468 
8-38810-013 45-9

 
 

 
 

CW0175

10 yıl

18.5 x 13.1 x 29.9 
19.1 x 12.6 x 26.8 
19.1 x 12.6 x 26.8

47.0 x 33.3 x 75.9 
48.5 x 32.0 x 68.0 
48.5 x 32.0 x 68.0

13.0 lb 5.9 kg 
17.2 lb 7.8 kg 
1 1 
17.2 lb 7.8 kg 
3.7 ft 0.11 m3

bullet dar 
açık

60 litre 
16 galon 

mat  
CW1405 
8-38810-000 73-2

 
 

 
 

CW0175

10 yıl

16.1 x 15.8 x 30.0 
16.3 x 16.3 x 30.3 
16.3 x 16.3 x 30.3

40.9 x 40.1 x 76.1 
41.5 x 41.5 x 77.0 
41.5 x 41.5 x 77.0

12.7 lb 5.8 kg 
16.2 lb 7.4 kg 
1 1 
14.1 lb 6.4 kg 
4.7 ft3 0.13 m3

slim 

50 litre 
13 galon 

mat  
CW1467 
8-38810-013 44-2

 
 

 
 

CW0174

10 yıl

10.7 x 18.2 x 27.4 
11.2 x 17.9 x 25.2 
11.2 x 17.9 x 25.2

27.2 x 46.3 x 69.5 
28.5 x 45.5 x 64.0 
28.5 x 45.5 x 64.0

11.4 lb 5.2 kg 
14.3 lb 6.5 kg 
1 1 
14.3 lb 6.5 kg 
2.9 ft 0.08 m3

P P P N

çöp kutuları

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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ticari alanlar
Klasik tasarım ve dayanıklı 
yapısı, pek çok ürünümüzün 
restoranlar, oteller ve ofislerde 
kullanımını ideal kılıyor.
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sallanan 
kapak 

60 litre 
16 galon 

siyah 
CW1333 
8-38810-007 54-0

gri 
CW1335 
8-38810-007 56-4

 
 

CW0176

5 yıl

13.5 x 16.7 x 33.8 
M/D 
26.4 x 17.5 x 41.0

34.3 x 42.4 x 83.3 
M/D 
67.1 x 44.5 x 104.1

7.2 lb 3.3 kg 
7.2 lb 3.3 kg 
4 4 
39.6 lb 18.0 kg 
11.0 ft3 0.31 m3

sallanan 
kapak 

40 litre 
10.5 galon 

siyah 
CW1336 
8-38810-007 57-1

gri 
CW1338 
8-38810-007 59-5

 
 

CW0173

5 yıl

12.0 x 14.9 x 27.8 
M/D 
16.0 x 12.6 x 47.2

30.5 x 37.8 x 70.6 
M/D 
40.6 x 32.0 x 12.0

5.4 lb 2.4 kg 
5.4 lb 2.4 kg 
3 3 
21.5 lb 9.8 kg 
5.5 ft3 0.16 m3

M

swing top 

55 litre 
14.5 galon 

mat  
CW1442 
8-38810-001 95-1

 
 

 
 

CW0175

10 yıl

14.8 x 14.8 x 29.2 
17.3 x 17.1 x 29.9 
17.3 x 17.1 x 29.9

37.6 x 37.6 x 74.2 
44.0 x 43.5 x 76.0 
44.0 x 43.5 x 76.0

14.8 lb 6.7 kg 
19.0 lb 8.6 kg 
1 1 
19.0 lb 8.6 kg 
5.1 ft3 0.15 m3

P

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

poşet kodu

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

Q

merkezi ağırlık sistemli 
sallanan kapak, kolaylıkla 
açılır ve zarifçe tekrar 
yerine oturur

dengeli sallanan kapak

ticari alanlar için ideal: Geniş 
kapasitesi ve sallanır kapağı, bu 
çöp kutusunu kafeler gibi küçük iş 
yerlerine çok uygun bir seçim haline 
getiriyor

çıkarılabilen kapak: Kapak, hızlı 
torba değişimi için kolaylıkla 
çıkarılabilir

çıkarılabilir iç kova: Kolay boşaltma 
için çıkarılabilir (sadece CW1442 
için)

özellikler

sallanan kapak 
çöp kutuları



kullanıþlı büzülebilen tutma yerleri: 
Kaldırması, bağlaması ve taşınması 
kolay

kullanıþlı paketler: Paketlerin 
üzerindeki delikli ağız sayesinde 
torbalar kolaylıkla tek tek 
çıkarılabilir

ekstra dayanıklı plastik ve 
kalın çift dikiş, yırtılmayı 
ve kopmayı önler

kalın çift dikiþ

poşetlerimiz, çöp 
kutularımıza tam 
olarak uyacak şekilde 
tasarlanmıştır; böylece, 
kapağın altında kalırlar ve 
buruşmazlar veya kayıp 
yerinden çıkmazlar

mükemmel uyum

özellikler

özel yapım
torbalar

40
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30  

6 litre 
1.6 galon 

standart 
CW0161 
8-38810-003 12-2

12.6 x M/D x 15.7 
6.0 x 0.8 x 11.0 
13.9 x 10.5 x 9.1

32.0 x M/D x 40.0 
15.2 x 2.0 x 27.9 
35.4 x 26.7 x 23.1

M/D M/D 
0.3 lb 0.1 kg 
24 24 
8.8 lb 4.0 kg 
0.8 ft3 0.02 m3

30  

4.5 litre 
1.2 galon 

standart 
CW0160 
8-38810-003 11-5

11.4 x M/D x 15.7 
6.0 x 0.8 x 11.0 
13.9 x 10.5 x 9.3

29.0 x M/D x 40.0 
15.2 x 2.0 x 27.9 
35.4 x 26.7 x 23.6

M/D M/D 
0.3 lb 0.1 kg 
24 24 
8.2 lb 3.7 kg 
0.8 ft3 0.02 m3

20 

10-12 litre 
2.6-3.2 galon 

standart      
CW0162 
8-38810-003 13-9

14.6 x M/D x 20.1 
6.0 x 1.0 x 11.0 
13.8 x 12.3 x 9.0

37.0 x M/D x 51.0 
15.2 x 2.5 x 27.9 
35.1 x 31.2 x 22.9

M/D M/D 
0.5 lb 0.2 kg 
24 24 
14.1 lb 6.4 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

T

50 

16-18 litre  
4.2-4.7 galon 

mavi geri dön. 
CW0240 
8-38810-01612-2

14.8 x M/D x 28.0 
6.7 x 2.8 x 8.5 
20.9 x 9.1 x 11.4

37.5 x M/D x 71.0 
17.0 x 7.0 x 21.5 
53.0 x 23.0 x 29.0

M/D M/D 
1.9 lb 0.9 kg 
12 12 
23.3 lb 10.6 kg 
1.3 ft3 0.03 m3

A B C

20  

20 litre  
5.3 galon 

standart 
CW0163 
8-38810-003 14-6

15.8 x M/D x 28.0 
6.0 x 1.0 x 11.0 
13.8 x 12.5 x 9.1

40.2 x M/D x 71.0 
15.2 x 2.5 x 27.9 
35.1 x 31.8 x 23.1

M/D M/D 
0.8 lb 0.4 kg 
24 24 
19.6 lb 8.9 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

D
50 

20 litre  
5.3 galon 

mavi geri dön. 
CW0211 
8-38810-009 44-5

15.8 x M/D x 28.0 
6.7 x 2.3 x 8.4 
21.8 x 9.7 x 9.6

40.2 x M/D x 71.0 
17.0 x 5.8 x 21.3 
55.4 x 24.6 x 24.4

M/D M/D 
1.8 lb 0.8 kg 
12 12 
25.1 lb 11.4 kg 
1.2 ft3 0.03 m3

D
20  

20 litre 
5.3 galon 

standart 
CW0164 
8-38810-003 15-3

18.7 x M/D x 20.1 
6.0 x 1.0 x 11.0 
13.5 x 12.4 x 9.3

47.5 x M/D x 51.0 
15.2 x 2.5 x 27.9 
34.3 x 31.5 x 23.6

M/D M/D 
0.7 lb 0.3 kg 
24 24 
17.4 lb 7.9 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

E
20  

25 litre 
6.6 galon 

standart 
CW0165 
8-38810-003 16-0

21.1 x M/D x 20.1 
6.0 x 1.0 x 11.0 
13.5 x 12.5 x 9.1

53.5 x M/D x 51.0 
15.2 x 2.5 x 27.9 
34.3 x 31.8 x 23.1

M/D M/D 
0.7 lb 0.3 kg 
24 24 
19.0 lb 8.6 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

FV

20 

10 litre 
2.6 galon 

standart      
CW0201 
8-38810-007 64-9

16.1 x M/D x 17.9 
6.0 x 1.0 x 11.0 
13.8 x 12.5 x 9.0

41.0 x M/D x 45.5 
15.2 x 2.5 x 27.9 
35.1 x 31.8 x 22.9

M/D M/D 
0.5 lb 0.2 kg 
24 24 
14.3 lb 6.5 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

R

çöp kutuları / özel yapım torbalar

40  

3 litre 
0.8 galon 

standart 
CW0216 
8-38810-010 48-9

10.2 x M/D x 12.2 
6.1 x 0.8 x 11.0 
13.6 x 10.4 x 8.1

26.0 x M/D x 31.0 
15.5 x 2.0 x 27.9 
34.5 x 26.5 x 20.5

M/D M/D 
0.3 lb 0.1 kg 
20 20 
6.6 lb 3.0 kg 
0.7 ft3 0.02 m3

torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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20  

30-40 litre 
8-10.5 galon 

standart 
CW0169 
8-38810-003 20-7

21.1 x M/D x 28.0 
6.0 x 1.5 x 11.0 
15.8 x 13.8 x 9.0

53.5 x M/D x 71.0 
15.2 x 3.8 x 27.9 
40.1 x 35.1 x 22.9

M/D M/D 
1.1 lb 0.5 kg 
20 20 
24.7 lb 11.2 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

20 

30 litre 
8 galon 

standart 
CW0166 
8-38810-003 17-7

17.7 x M/D x 28.0 
6.0 x 1.3 x 11.0 
13.7 x 12.5 x 9.0

45.0 x M/D x 71.0 
15.2 x 3.3 x 27.9 
34.8 x 31.8 x 22.9

M/D M/D 
1.0 lb 0.5 kg 
20 20 
21.2 lb 9.6 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

100  

30-40 litre 
8-10.5 galon 

standart 
CW0238 
8-38810-016 10-8

21.1 x M/D x 28.0 
9.1 x 4.9 x 8.3 
19.3 x 15.6 x 9.1

53.5 x M/D x 71.1 
23.0 x 12.5 x 21.0 
49.0 x 39.5 x 23.0

M/D M/D 
5.9 lb 2.7 kg 
6 6 
37.0 lb 16.8 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

100  

30 litre 
8 galon 

standart  
CW0237 
8-38810-016 09-2

17.5 x M/D x 28.0 
8.9 x 4.9 x 8.3 
18.9 x 15.6 x 8.9

44.5 x M/D x 71.0 
22.5 x 12.5 x 21.0 
48.0 x 39.5 x 22.5

M/D M/D 
5.0 lb 2.3 kg 
6 6 
31.9 lb 14.5 kg 
1.5 ft3 0.04 m3

50 

35-45 litre 
9-12 galon 

standart 
CW0213 
8-38810-009 46-9

24.4 x M/D x 28.0 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

62.0 x M/D x 71.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 21.5 x 36.5

M/D M/D 
3.0 lb 1.4 kg 
12 12 
37.0 lb 16.8 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

50  

30-35 litre 
8-9 galon 

standart 
CW0212 
8-38810-009 45-2

18.5 x M/D x 28.0 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

47.0 x M/D x 71.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
2.6 lb 1.2 kg 
12 12 
34.0 lb 15.4 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

50  

30-40 litre 
8-10.5 galon 

standart 
CW0170 
8-38810-003 21-4

21.1 x M/D x 28.0 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

53.5 x M/D x 71.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.0 lb 1.4 kg 
12 12 
37.0 lb 16.8 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

50  

30 litre 
8 galon 

standart  
CW0167 
8-38810-003 18-4

17.7 x M/D x 28.0 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 8.1 x 14.6

45.0 x M/D x 71.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
2.6 lb 1.2 kg 
12 12 
32.3 lb 14.7 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

20  

35-45 litre 
9-12 galon 

standart 
CW0171 
8-38810-003 22-1

24.4 x M/D x 28.0 
6.0 x 1.8 x 11.0 
16.0 x 13.8 x 9.0

62.0 x M/D x 71.0 
15.2 x 4.6 x 27.9 
40.6 x 35.1 x 22.9

M/D M/D 
1.3 lb 0.6 kg 
20 20 
28.4 lb 12.9 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

20  

30-35 litre 
8-9 galon 

standart  
CW0168 
8-38810-003 19-1

18.5 x M/D x 28.0 
6.0 x 1.5 x 11.0 
13.5 x 12.5 x 9.0

47.0 x M/D x 71.0 
15.2 x 3.8 x 27.9 
34.4 x 31.8 x 22.9

M/D M/D 
0.9 lb 0.4 kg 
20 20 
21.6 lb 9.8 kg 
0.9 ft3 0.03 m3

HHGGG

J J J K K
torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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20  

50-60 litre 
13-16 galon 

standart 
CW0175 
8-38810-003 26-9

23.6 x M/D x 31.5 
6.0 x 1.8 x 11.0 
15.8 x 13.8 x 8.9

60.0 x M/D x 80.0 
15.2 x 4.6 x 27.9 
40.1 x 35.1 x 22.6

M/D M/D 
1.4 lb 0.6 kg 
20 20 
30.0 lb 13.6 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

50  

35-45 litre 
9-12 galon 

mavi geri dön. 
CW0214 
8-38810-009 47-6

24.4 x M/D x 28.0 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.0 x 14.6

62.0 x M/D x 71.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.0 lb 1.4 kg 
12 12 
37.0 lb 16.8 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

20  

50-65 litre 
13-17 galon 

standart 
CW0176 
8-38810-003 37-5

25.2 x M/D x 32.7 
6.0 x 1.5 x 11.0 
15.8 x 13.8 x 9.0

64.0 x M/D x 83.0 
15.2 x 3.8 x 27.9 
40.1 x 35.1 x 22.9

M/D M/D 
1.3 lb 0.6 kg 
20 20 
28.9 lb 13.1 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

20  

55 litre 
14.5 galon 

standart 
CW0217 
8-38810-010 54-0

26.6 x M/D x 29.9 
6.2 x 1.0 x 11.0 
13.6 x 15.7 x 8.9

67.5 x M/D x 76.0 
15.7 x 2.5 x 28.0 
34.5 x 40.0 x 22.5

M/D M/D 
1.1 lb 0.5 kg 
20 20 
32.3 lb 14.7 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

50  

45 litre 
12 galon 

standart 
CW0179 
8-38810-004 58-7

21.7 x M/D x 30.7 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.0 x 14.6

55.0 x M/D x 78.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.4 lb 1.5 kg 
12 12 
40.8 lb 18.5 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

45  

45-50 litre 
12-13 galon 

standart 
CW0223 
8-38810-012 14-8

22.8 x M/D x 31.5 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

58.0 x M/D x 80.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.1 lb 1.4 kg 
12 12 
40.3 lb 18.3 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

50  

50-60 litre 
13-16 galon 

standart  
CW0172 
8-38810-003 23-8

23.6 x M/D x 31.5 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

60.0 x M/D x 80.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.6 lb 1.6 kg 
12 12 
45.0 lb 20.4 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

50  

50-65 litre 
13-17 galon 

standart 
CW0215 
8-38810-009 48-3

25.2 x M/D x 32.7 
6.7 x 3.5 x 8.3 
20.9 x 9.1 x 14.6

64.0 x M/D x 83.0 
17.0 x 9.0 x 21.0 
53.0 x 23.0 x 37.0

M/D M/D 
3.5 lb 1.6 kg 
12 12 
43.2 lb 19.6 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

20  

45 litre 
12 galon 

standart 
CW0173 
8-38810-003 24-5

21.7 x M/D x 30.7 
6.0 x 1.8 x 11.0 
15.8 x 13.5 x 9.0

55.0 x M/D x 78.0 
15.2 x 4.6 x 27.9 
40.1 x 34.3 x 22.9

M/D M/D 
1.3 lb 0.6 kg 
20 20 
27.6 lb 12.5 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

20 

45-50 litre 
12-13 galon 

standart 
CW0174 
8-38810-003 25-2

22.8 x M/D x 31.5 
6.0 x 1.8 x 11.0 
15.8 x 13.8 x 9.1

58.0 x M/D x 80.0 
15.2 x 4.6 x 27.9 
40.1 x 35.1 x 23.1

M/D M/D 
1.3 lb 0.6 kg 
20 20 
29.1 lb 13.2 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

K M M N N

P P UQQ

çöp kutuları / özel yapım torbalar

torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

torba numarası

 

boyut

 

sku 

model 
sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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mikrofiber bez

1 mikrof iber 
bez 

KT1008 
8-38810-002 23-1

5.9 x 0.4 x 8.7 
5.5 x 0.5 x 9.8 
18.8 x 7.8 x 6.8

15.0 x 1.0 x 22.0 
14.0 x 1.3 x 24.8 
47.8 x 19.8 x 17.3

0.1 lb 0.06 kg 
0.2 lb 0.07 kg 
24 24 
4.0 lb 2.0 kg 
0.6 ft3 0.02 m3

model

 

sku 

sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

mikrof iber: Mikrofiber teknolojisi, 
sadece suyla temizler ve parlatır

temizle ve parlat: Bir tarafını 
temizlik için nemlendirin, sonra 
kuru tarafını parlatmak ve ovmak 
için kullanın

çamaflır makinasında yıkanabilir

özellikler
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f iltre + kasa 

KT1165 
8-38810-015 67-5

4.8 x 1.1 x 3.8 
5.1 x 1.2 x 4.9 
11.2 x 8.7 x 7.5

12.1 x 2.7 x 9.6 
13.0 x 3.1 x 12.5 
28.5 x 22.0 x 19.0

0.1 lb 0.06 kg 
0.2 lb 0.08 kg 
12 12 
3.3 lb 1.5 kg 
0.4 ft3 0.01 m3

koku emici 
filtreler

çöp kutuları / aksesuarlar

2  f iltre 

KT1137 
8-38810-011 67-7

4.3 x 0.5 x 3.1 
5.8 x 0.9 x 5.9 
10.6 x 13.6 x 5.6

10.8 x 1.2 x 8.0 
14.8 x 2.4 x 15.1 
26.8 x 34.6 x 14.3

0.1 lb 0.06 kg 
0.1 lb 0.06 kg 
24 24 
3.1 lb 1.4 kg 
0.4 ft3 0.01 m3

model

 

sku 

sku # 
upc #

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

koku emici f iltreler: Kötü kokuyu 
yok etmek için aktif kömür içerir. 
Kömür, kötü kokuyu doğal bir yolla 
nötralize eder

kolay montaj: Filtreyi tutan kasa, 
beraberinde gelen çift taraflı bant 
ile kolaylıkla takılır (eklidir)

gün ıþıðıyla sarj olur: Filtrenizin, 
her 4 - 6 haftada bir 3 saat boyunca 
gün ışığını görmesini sağlamanız 
yeterlidir

çok yönlü kullanım: Çöp kutularının 
kapak altına yerleştirmenin yanı 
sıra dolap içlerinde ve kilerde de 
sorunsuz bir şekilde yerleştirip 
kullanabilirsiniz

özellikler
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mikroplara son!
Dokunmadan çalışan sensörlü 
sabunluklarımız, bir sonraki kullanıcıya 
mikrop bulaştırmamayı garantileyen 
kolay ve otomatik bir yöntem sunarak 
çevrenizi daha hijyenik ve sağlıklı hale 
getiriyor.
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sabunluklar

sabunluklar
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damlatmayan valf

hızlı akış
Çok kullanışlı sabunluğumuzun eşsiz 
çark tasarımı, ileri akışı artırmak ve 
geri akışı en aza indirgemek üzere 
tasarlanmıştır. Sadece 0,2 saniyede 
hızlı ve daha tutarlı akış sağlar.

sensörlü sabunluk özellikleri

Esnek silikon valf, sabunu akıtırken 
hızlı ve sürekli bir akış için açılır. 
Sabunu akıtma işlemi durur durmaz, 
valf kapanarak bir kapak oluşturur 
-damlamayı engeller.
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beni tekrar doldur!

hassas algılama

hacim kontrolü

Tek kullanımlık sabunluk şişelerinizi 
artık atmayın! Yedek sabun 
keselerimiz, diğer sabunlara göre 
çok daha kolay ve verimlidir. Tek bir 
kese, 5 adet sıradan sabunluğa eşit 
miktarda sabun içermektedir.

Sensör, hatasız ve hızlı aktivasyon 
sağlayabilmek için hassas bir 
tetikleme bölgesine sahiptir.

Kolay erişilebilen düğmeleri ile 
anında hacim ayarlaması yapılır.
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sensörlü sabunluklar
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sünger 
haznesi ile 

13 fl oz 
384 ml 

mat  
ST1031 
8-38810-016 13-9

 
 

 
 

2 yıl

4.5 x 6.8 x 8.4 
8.1 x 4.1 x 9.8 
16.7 x 13.2 x 10.8

11.5 x 17.3 x 21.4 
20.5 x 10.5 x 25.0 
42.5 x 33.5 x 27.5

1.3 lb 0.6 kg 
1.8 lb 0.8 kg 
6 6 
12.3 lb 5.6 kg 
1.4 ft3 0.04 m3

standart 

13 fl oz 
384 ml 

mat  
ST1015 
8-38810-014 80-7

 
 

 
 

2 yıl

2.8 x 5.8 x 8.1 
7.5 x 4.5 x 10.0 
15.6 x 14.2 x 10.8

7.0 x 14.7 x 20.5 
19.0 x 11.5 x 25.5 
39.5 x 36.0 x 27.5

0.9 lb 0.4 kg 
1.8 lb 0.8 kg 
6 6 
12.8 lb 5.8 kg 
1.4 ft3 0.04 m3

compact 

8 fl oz 
237 ml 

mat  
ST1023 
8-38810-015 24-8

siyah 
ST1019 
8-38810-014 84-5

beyaz 
ST1018 
8-38810-014 83-8

2 yıl

2.8 x 5.7 x 6.9 
7.5 x 4.3 x 8.9 
16.3 x 14.2 x 9.3

7.0 x 14.5 x 17.4 
19.0 x 11.0 x 22.5  
41.5 x 36.0 x 23.5

0.7 lb 0.3 kg 
1.8 lb 0.8 kg 
6 6 
12.5 lb 5.7 kg 
1.2 ft3 0.04 m3

sabunluklar

hassas algılama: Sensör, hatasız 
ve hızlı aktivasyon sağlayabilmek 
için hassas bir tetikleme bölgesine 
sahiptir

hacim kontrolü: Kolay erişilebilen 
düğmeleri ile anında hacim 
ayarlaması sağlar

enerji tasarrufu: 4 Adet alkalin AA 
pil ile yaklaşık 1 yıl çalışır (Piller 
dahil değildir)

sabun dıþarı dökülmez: Geniş 
sabun haznesi sayesinde sabun hızlı 
ve kolay doldurulur

silikon valf bir kapak 
oluşturarak damlamayı 
engeller

damlatmayan valf

kullanışlı sabunluğumuz, 
sadece 0,2 saniyede 
sabun akışını sağlar

hızlı akıþ

özellikler

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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flarj edilebilir 

11 fl oz 
325 ml 

mat  
ST1027 
8-38810-015 57-6

 
 

 
 

2 yıl

2.9 x 5.4 x 7.2 
6.3 x 4.4 x 10.3 
14.0 x 13.2 x 11.4

7.4 x 13.6 x 18.4 
15.9 x 11.1 x 26.1 
35.5 x 33.5 x 29.0

1.0 lb 0 45 kg 
2.0 lb 0.9 kg 
6 6 
13.0 lb 5.9 kg 
1.22 ft3 0.04m3

şarj edilebilen 
sensörlü 
sabunluklar

þarj edilebilir: Beraberinde gelen 
USB kablosuyla şarj edilebilen 
sensörlü sabunluk, sorunsuz ve 
çevre dostudur

hassas algılama: Sensör, hatasız 
ve hızlı aktivasyon sağlayabilmek 
için hassas bir tetikleme bölgesine 
sahiptir

hacim kontrolü: Kolay erişilebilen 
düğmeleri ile anında hacim 
ayarlaması sağlar

sabun dıþarı dökülmez: Geniş 
sabun haznesi sayesinde sabun hızlı 
ve kolay doldurulur

silikon valf, bir kapak 
oluşturarak damlamayı 
engeller

damlatmayan valf

kullanışlı sabunluğumuz, 
sadece 0,2 saniyede 
sabun akışını sağlar

hızlı akıþ

özellikler

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

rechargeable
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kare 

15 fl oz 
443 ml 

krom  
BT1076 
8-38810-014 71-5

 
 

 
 

5 yıl

3.0 x 3.1 x 7.0 
M/D 
15.0 x 8.1  x 10.0

7.5 x 8.0 x 17.9 
M/D 
38.0 x 20.5 x 25.5

0.6 lb 0.3 kg 
0.7 lb 0.3 kg 
6 6 
5.0 lb 2.3 kg 
0.7 ft3 0.02 m3

yuvarlak 
sünger 
haznesi ile

16 fl oz 
473 ml 

mat  
KT1160 
8-38810-015 42-2

 
 

 
 

5 yıl

4.8 x 3.7 x 7.5 
5.7 x 4.0 x 8.0 
18.1 x 8.7 x 9.1

12.2 x 9.3 x 19.0 
14.4 x 10.2 x 20.3 
46.0 x 22.0 x 23.0

0.5 lb 0.2 kg 
0.6 lb 0.3 kg 
6 6 
5.1 lb 2.3 kg 
0.8 ft3 0.02 m3

kare 
sünger 
haznesi ile

22 fl oz 
650 ml 

krom 
KT1159 
8-38810-014 73-9

 
 

 
 

5 yıl

5.1 x 4.3 x 8.7 
6.5 x 4.4 x 9.0 
14.0 x 13.6 x 9.6

13.0 x 11.0 x 22.1 
16.4 x 11.2 x 22.8 
35.5 x 34.5 x 24.5

1.1 lb 0.5 kg 
1.2 lb 0.6 kg 
6 6 
8.8 lb 4.0 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

basmalı 
sabunluklar

sabunluklar

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

tek bir elle, hatasız ve 
kolay akış sağlamak 
üzere tasarlanmıştır

hassas pompa kolu

özellikler

sabun dıþarı dökülmez: Geniş 
sabun haznesi sayesinde sabun hızlı 
ve kolay doldurulur

çıkarılabilen bölme: Kolay temizlik 
için sabunluk ve sünger haznesi 
birbirinden ayrılabilir (Sadece 
KT1159, KT1160 numaralı modeller)
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sıvı el sabunu

34 fl oz 
1 litre  

nemlendiricili 
CT1001EF 
8-38810-014 90-6

antibakteriyel 
CT1004EF 
8-38810-014 93-7

kokusuz 
CT1012EF 
8-38810-015 71-2

6.9 x 3.5 x 9.6 
M/D 
6.5 x 11.8 x 9.4

17.5 x 9.0 x 24.5  
M/D  
16.5 x 30.0 x 24.0

2.2 lb 1.0 kg 
2.2 lb 1.0 kg 
6 6 
14.3 lb 6.5 kg 
0.4 ft3 0.01 m3

sıvı bulaflık 
sabunu

34 fl oz 
1 litre   

bulaflık 
CT1002EF 
8-38810-014 91-3

 
 

 
 

6.9 x 3.5 x 9.6 
M/D 
6.5 x 11.8 x 9.4

17.5 x 9.0 x 24.5  
M/D  
16.5 x 30.0 x 24.0

2.2 lb 1.0 kg 
2.2 lb 1.0 kg 
6 6 
14.3 lb 6.5 kg 
0.4 ft3 0.01 m3

sabunlar

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

Tek bir yedek kese, 
yaygın olarak kullanılan 
beş adet sıradan 
sabunluğa eşit miktarda 
sabun içermektedir

tekrar doldur, tekrar kullan

özellikler

kolay akar: Yedek kese küçük 
bir uca sahiptir ve dökülmeden 
doldurabilmek için her şişeye 
uyumludur

sensörlü sabunluk dostu: 
Sabunumuz, sensörlü sabunluklara 
en uygun kıvam ve yoğunluğa sahiptir

çevre dostu paket: Sıradan atılabilir 
sıradan sabunluk şişelerine kıyasla, 
imalatında daha az plastik ve enerji 
kullanılır
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  •  d
erm

atologis t tes te
d 

 •
  

sim
ple formula 

simplesoap
İçeriğinde sadece hassas ve sağlığa 
duyarlı malzemeler kullanılmıştır. 
Formülümüzü, gereksiz kimyasalları 
içermeden sağlıklı ve etkili olması 
için test ettik ve en iyi hale getirdik. 
Sabunumuz, sensörlü sabunluklara 
(özellikle bizim ürünlerimize) en uygun 
yapıya sahiptir.

sabun hakkında

sabunluklar

limonlu bulaþık 
sabunu

Bulaşıklarda leke 
bırakmaz, temiz 
durulanır ve elleri 
tahriş etmez.

antibakteriyel

Ellerinizi 
kurulamadan temiz 
bir yıkama için 
Aloe Vera bitkisi 
içermektedir.

nemlendiricili

Ellerinize yumuşak 
ve pürüzsüz bir 
etki vermek için 
dinlendirici lavanta 
yağı ve Vitamin E 
içerir.

kokusuz

Ellerinizi tahriş 
etmez ve iyi bir elde 
yıkama sağlamak 
için kolayca 
durulanır.
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siz yıkayın, ben kuruturum

Bulaşıklıklarımızın; fazla suyu 
tezgaha değil lavaboya akıtan 
yenilikçi bir süzme sistemi vardır. 
Her şey, altta su birikmeyince daha 
hızlı kurur. 



bulaþıklıklar

57mutfak
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kadehlik 
taflıma 
aparatlı

gri 
KT1154 
8-38810-013 91-6

 
 

 
 

5 yıl

20.2 x 21.8 x 14.3 
20.9 x 7.5 x 14.6  
21.9 x 15.4 x 23.2

51.3 x 55.2 x 36.2 
53.0 x 19.0 x 37.0 
55.5 x 39.0 x 59.0

7.0 lb 3.2 kg 
9.5 lb 4.3 kg 
3 3 
31.7 lb 14.4 kg 
4.5 ft3 0.13 m3

çelik gövdeli 
bulaşıklık

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

kalıntı bırakmayan kaplama: 
Plastik tepsideki hidrofil kaplama, 
suyun yayılıp daha hızlı kurumasına 
yardımcı olur ve kalıntı birikmesini 
önler

uzayabilen damlatma tepsisi: 
Kenarlardaki bardaklıkların altına 
çekilerek akan damlaları toplar

do¤al bambu bıçaklık: Bıçak 
haznesi keskin bıçaklara karşı 
güvenlidir. Hassas olan bıçaklarınızı 
güvenli bir şekilde süzdürebilirsiniz

çelik kaplama tel: Bulaşıkları, 
çatlamalara ve çizilmelere karşı 
korur

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

kendi ekseni etrafında 
dönerek, süzülen suyu 
lavaboya akıtır. Bu 
sayede, bulaşıklığı tezgah 
üzerinde enine veya 
boyuna yerleştirebilirsiniz

dönebilen su gideri

damla lekesi olmadan 
hızlıca kuruyabilmesi için en 
büyük boy dört adet kadeh 
asılabilir

kadehlik

özellikler
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standart 

fleffaf 
KT1111 
8-38810-009 14-8

 
 

 
 

5 yıl

21.0 x 16.5 x 8.5 
19.8 x 6.8 x 15.3 
21.0 x 21.6 x 16.5

53.3 x 41.9 x 21.6 
50.2 x 17.1 x 38.9 
53.3 x 54.9 x 41.9

6.6 lb 3.0 kg 
8.6 lb 3.9 kg 
3 3 
30.0 lb 13.6 kg 
4.3 ft3 0.12 m3

slim 

fleffaf 
KT1107 
8-38810-008 86-8

 
 

 
 

5 yıl

12.7 x 19.5 x 8.2 
19.9 x 7.3 x 13.1 
23.0 x 21.0 x 14.0

32.2 x 49.5 x 20.8 
50.6 x 18.5 x 33.2 
58.4 x 53.3 x 35.6

4.0 lb 1.8 kg 
5.6 lb 2.5 kg 
3 3 
19.4 lb 8.8 kg 
3.9 ft3 0.11 m3

compact 

fleffaf 
KT1130 
8-38810-010 90-8

 
 

 
 

5 yıl

14.5 x 12.9 x 7.1 
14.8 x 7.1 x 12.9 
29.4 x 15.8 x 14.5

36.8 x 32.8 x 18.0 
37.6 x 18.0 x 32.8 
74.6 x 40.1 x 36.9

3.0 lb 1.4 kg 
4.0 lb 1.8 kg 
4 4 
18.0 lb 8.2 kg 
3.9 ft3 0.11 m3

yedek 
damlama 
tepsisi 

fleffaf 
KT1016 
8-38810-002 78-1 

 
 

 
 

5 yıl

19.4 x 15.0 x 1.1 
20.0 x 16.6 x 1.3 
20.7 x 17.3 x 17.3

49.3 x 38.1 x 2.7 
50.8 x 42.2 x 3.2 
52.5 x 44.0 x 44.0

2.0 lb 0.9 kg 
2.6 lb 1.2 kg 
12 12 
37.2 lb 16.9 kg 
3.59 ft3 0.1 m3

ince "wire 
frame" 
bulaşıklıklar

mutfak

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

hızlı su gideri: Damlatma tepsisinin 
altında plastik ayak, açılarak 
bulaşıklığa lavaboya doğru bir eğim 
verir, böylece su daha hızlı süzülür 
(Sadece KT1111 modeli)

kaþıklık: Ayrı bölmeler, çatal 
kaşıkların düzenli durmasını sağlar

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

bulaşıklıklarımızın, 
fazla suyu tezgaha değil 
lavaboya akıtan yenilikçi 
bir süzme sistemi vardır

siz yıkayın, ben kuruturum

bıçak haznesi keskin 
bıçaklara karşı güvenlidir. 
Hassas olan bıçaklarınızı 
güvenli bir şekilde 
süzdürebilirsiniz

do¤al bambu bıçaklık:

özellikler
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compact 

beyaz 
KT1104 
8-38810-008 58-5

siyah 
KT1105 
8-38810-008 71-4

gri 
KT1106 
8-38810-008 72-1

5 yıl

14.6 x 12.8 x 6.8 
14.8 x 7.1 x 12.9 
29.1 x 15.8 x 14.2

37.0 x 32.6 x 17.2 
37.5 x 18.0 x 32.8 
74.0 x 40.1 x 36.0

3.3 lb 1.5 kg 
4.4 lb 2.0 kg 
4 4 
21.3 lb 9.7 kg 
3.8 ft3 0.11 m3

wave frame 

gri 
KT1141 
8-38810-011 71-4

 
 

 
 

5 yıl

21.2 x 16.4 x 9.3 
20.0 x 7.5 x 14.6 
23.2 x 20.9 x 15.7

53.8 x 41.7 x 23.6 
50.8 x 19.0 x 37.2 
59.0 x 53.0 x 40.0

5.3 lb 2.4 kg 
7.1 lb 3.2 kg 
3 3 
25.4 lb 11.6 kg 
4.4 ft3 0.13 m3

plastik 
bulaşıklıklar

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

dalgalı kenar: Dalga şeklindeki 
kenar, büyük pişirme kaşıkları ve 
kesme tahtalarını dik olarak tutarak 
daha hızlı kurumalarını sağlar 
(Sadece wave frame modeli) 

çelik kaplama tel: Bulaşıkları, 
çatlamalara ve çizilmelere karşı 
korur

temizli¤i kolay: İç tel tepsi, kolay 
temizlik için yerinden çıkar. Tüm 
parçalarını ılık, sabunlu su ile 
temizlenebilir.

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

bulaşıklıklarınızın fazla 
suyunu, tezgaha değil 
lavaboya akıtan yenilikçi 
bir süzme sistemi vardır

siz yıkayın, ben kuruturum

lavabonun içine veya 
tezgah üstüne sorunsuz 
bir şekilde sığar (sadece 
compact model)

versatile placement

özellikler
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standart 

mat 
KT1116 
8-38810-009 71-1

 
 

 
 

5 yıl

7.6 x 5.6 x 7.5 
7.6 x 4.3 x 5.8 
12.3 x 8.5 x 13.5

19.4 x 14.3 x 19.1 
19.4 x 10.9 x 14.7 
31.2 x 21.6 x 34.3

0.9 lb 0.4 kg 
1.1 lb 0.5 kg 
6 6 
8.3 lb 3.8 kg 
0.8 ft3 0.02 m3

slim 

mat  
KT1134 
8-38810-011 23-3

 
 

 
 

5 yıl

6.8 x 4.3 x 6.3 
M/D 
14.1 x 16.5 x 8.4

17.2 x 10.9 x 16.0 
M/D 
35.9 x 41.9 x 21.3

0.6 lb 0.3 kg 
0.7 lb 0.3 kg 
6 6 
5.4 lb 2.5 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

lavabo 
aksesuarları 

mutfak

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

hızlı kurutma: Sayısız deliği ve 
yükseltilmiş sünger yuvaları, hava 
akımını artırır. Böylece süngerler 
bakteri oluşumunu en aza 
indirgeyerek çabucak kurur

lavaboda yer kaplamaz: Süngerleri 
tezgahın üzerinden kaldırır ve 
düzenler

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

daha uzun fırçaların 
koyulabilmesi için 
uzayabilir (Sadece 
standart modelde 
mevcuttur)

uzayabilen silikon fırçalık:

dört vakum ağzı ve bir 
tel askısıyla güvenli ve 
kaymayacak şekilde 
asılır.

güvenli

özellikler
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hızlı de¤iþtirme kolu: Kolu 
çıkarmak için üzerindeki düğmeleri 
sıkarak çekin ve kağıt havlunuzu 
çabucak değiştirin (Sadece 
KT1029, KT1021, KT1086 ve KT1024 
modelleri için geçerlidir)

yaylı kolu veya halka, her 
seferinde bir yaprak havlu 
koparabilmenizi sağlar

birer birer

ağırlaştırılmış paslanmaz 
çelik taban, havluluğun 
devrilmesini engeller

dayanıklı, a¤ırlaþtırılmıþ taban

özellikler

kağıt havluluklar
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tension arm 
(En fazla 23 cm 
genişliğindeki       
havlular için)

mat 
KT1162 
8-38810-015 49-1

 
 

 
 

5 yıl

8.2 x 7.4 x 12.4 
M/D 
19.1 x 13.8 x 19.7

20.8 x 18.8 x 31.4 
M/D 
48.5 x 35.0 x 50.0

2.4 lb 1.1 kg 
2.4 lb 1.1 kg 
6 6 
19.0 lb 9.0 kg 
3.0 ft3 0.09 m3

quick load 

mat 
KT1021 
8-38810-002 87-3

 
 

 
 

5 yıl

7.7 x 7.7 x 13.8 
M/D 
26.4 x 17.3 x 14.8

19.6 x 19.6 x 35.0 
M/D 
67.0 x 44.0 x 37.5

3.2 lb 1.5 kg 
3.3 lb 1.5 kg 
6 6 
25.3 lb 11.5kg 
3.9 ft3 0.11 m3

quick load 
(En fazla 23 cm 
genişliğindeki       
havlular için)

mat 
KT1029 
8-38810-003 38-2

 
 

 
 

5 yıl

7.7 x 7.7 x 11.8 
M/D 
24.6 x 16.9 x 12.8

19.6 x 19.6 x 30.0 
M/D 
62.5 x 43.0 x 32.5

2.9 lb 1.3 kg 
3.0 lb 1.4 kg 
6 6 
19.1 lb 8.7 kg 
3.1 ft3 0.09 m3

duvara monte 

mat 
KT1024 
8-38810-002 93-4

 
 

 
 

5 yıl

13.1 x 3.0 x 4.9 
14.3 x 3.7 x 6.2 
20.3 x 14.3 x 6.5

33.3 x 7.6 x 12.5 
36.2 x 9.4 x 15.7 
51.5 x 36.3 x 16.5

1.0 lb 0.5 kg 
1.7 lb 0.8 kg 
6 6 
12.0 lb 5.4 kg 
1.1 ft3  0.03 m3

mutfak

specs

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 

 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

duvara monte 
(En fazla 23 cm 
genişliğindeki       
havlular için)

mat 
KT1086 
8-38810-006 25-3

 
 

 
 

5 yıl

11.1 x 3.0 x 4.9 
9.8 x 3.3 x 5.1 
16.1 x 10.3 x 7.5

28.2 x 7.6 x 12.5 
25.0 x 8.5 x 13.0 
41.0 x 27.5 x 19.0

1.0 lb 0.5 kg 
1.3 lb 0.6 kg 
6 6 
8.8 lb 4.0 kg 
0.8 ft3  0.02 m3

tension arm 

mat 
KT1161 
8-38810-015 48-4

 
 

 
 

5 yıl

8.2 x 7.4 x 14.3 
M/D 
19.1 x 16.1 x 20.1

20.8 x 18.8 x 48.5 
M/D 
48.5 x 41.0 x 51.0

2.4 lb 1.1 kg 
2.4 lb 1.1 kg 
6 6 
20.2 lb 9.2 kg 
3.6 ft3 0.1 m3
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bahçenizi besleyin
Organik materyal toplama, 
uğraştırıcı ve kötü kokan bir iş 
olmak zorunda değil. Yiyecek 
fazlalıklarınızı, bu koku yok eden 
paslanmaz çelik kutuda toplayıp 
depolayın.
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f iltre 

 

2 set 
KT1135 
8-38810-011 65-3

 
 

 
 

5.9 x 5.9 x 0.4 
6.0 x 6.0 x 1.0 
12.4 x 6.3 x 8.5

15.0 x 15.0 x 1.0 
15.2 x 15.2 x 2.5 
31.5 x 16.0 x 21.5

0.1 lb 0.06 kg 
0.2 lb 0.1 kg 
12 12 
3.2 lb 1.5 kg 
0.4 ft3 0.01 m3

mutfak

organik atık 
kutusu 

4.5 litre 
1.2 galon

mat  
KT1131 
8-38810-011 11-0

 
 

 
 

5 yıl

8.6 x 7.2 x 13.5 
8.5 x 8.5 x 14.5 
26.0 x 9.4 x 15.4

21.8 x 18.4 x 34.3 
21.6 x 21.6 x 36.8 
66.0 x 23.8 x 39.1

2.4 lb 1.1 kg 
3.8 lb 1.7 kg 
3 3 
12.6 lb 5.7 kg 
2.18 ft3 0.06 m3

kapak boyunca dağılan 
havalandırma delikleri, 
kapağın hava akışını 
sağlayarak kötü kokuyu 
kontrol etmesine 
yardımcı olur

havalandırmalı kapak

kapağı, kutunun 
istediğiniz kenarına 
asabilirsiniz

kullanıþlı kapak kancası:

do¤al bambu kulp: Bambu kulpuyla 
rahatlıkla taşınabilir

koku emici f iltreler: Kötü kokuyu 
yok etmek için aktif kömür içerir. 
Kömür, kötü kokuyu doğal bir yolla 
nötralize eder

özellikler specs

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc # 

 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

organik atık 
kutusu
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kaflıklık 

mat 
KT1040 
8-38810-003 77-1

 
 

 
 

5 yıl

8.7 x 4.2 x 7.2 
M/D 
18.3 x 14.0 x 8.3

22.2 x 10.6 x 18.2 
M/D 
46.4 x 35.6 x 21.0

2.2 lb 1.0 kg 
2.3 lb 1.0 kg 
6 6 
15.6 lb 7.3 kg 
1.2 ft3 0.03 m3

kaşıklık

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

ihtiyacınız olduğunda 
çıkarılıp kullanılabilir 
ardından tekrar yerine 
takılabilir

çıkarılabilir kaþık tutaç

özellikler

az yer kaplar: İnce oval 
tasarımı,daha çok çatal-kaşık alır 
üstelik daha az yer kaplar

küçük parçalara özel: Ön kısımdaki 
derin olmayan yuva, daha kısa 
parçalara kolay ulaşılmasını sağlar

dayanıklı, a¤ırlaþtırılmıþ taban: 
Ağırlaştırılmış paslanmaz çelik taban, 
kaşıklığın devrilmesini engeller
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duvara monte 

mat 
KT1166 
8-38810-015 70-5

 
 

 
 

10 yıl

6.3 x 3.6 x 15.6 
6.9 x 3.9 x 16.1 
14.2 x 12.4 x 17.1

16.6 x 9.2 x 39.5 
17.5 x 10.0 x 41.0 
36.0 x 31.5 x 43.5

1.3 lb 0.6 kg 
1.9 lb 0.9 kg 
6 6 
12.5 lb 5.7 kg 
1.7 ft3 0.05 m3

dikey 

mat  
KT1013 
8-38810-002 72-9

 
 

 
 

10 yıl

4.9 x 11.4 x 12.0 
5.5 x 11.7 x 12.5 
17.0 x 12.5 x 26.8

12.5 x 29.0 x 30.5 
14.0 x 29.8 x 31.8 
43.2 x 31.8 x 67.9

2.0 lb 0.9 kg 
2.6 lb 1.2 kg 
6 6 
18.0 lb 8.2 kg 
3.3 ft3 0.09 m3

mutfak

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs

duvara monte edilen 
modele rahatlıkla 
30 poşeti, montesiz 
modele ise 50 adet 
poşeti, üstündeki 
açıklıktan rahatlıkla 
doldurup dağınıklıktan 
kurtulabilirsiniz

kolay kullanım

özellikler

çok yönlü kullanım: Duvara, bir 
rafın altına veya bir dolabın içine 
monte edilebilir (Sadece KT1166 
modeli)

poşetlik
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orta 

2.6 litre 
2.8 quarts 

mat 
KT1090 
8-38810-007 30-4

 
 

 
 

5 yıl

4.7 x 8.4 x 8.3 
5.0 x 8.7 x 8.7 
18.0 x 15.6 x 9.5

12.5 x 21.0 x 21.0 
12.7 x 22.1 x 22.0 
45.8 x 39.6 x 24.0

1.6 lb 0.7 kg 
2.2 lb 1.0 kg 
6 6 
14.8 lb 6.7 kg 
1.5 ft3 0.04 m3

küçük 

1.5 litre 
1.6 galon 

mat 
KT1094 
8-38810-007 34-2

  
 

 
 

5 yıl

4.3 x 7.5 x 7.1 
4.8 x 7.9 x 7.5 
16.4 x 14.5 x 8.2

11.5 x 18.5 x 17.5 
11.6 x 20.0 x 19.0 
41.6 x 36.7 x 20.8

1.4 lb 0.6 kg 
1.6 lb 0.7 kg 
6 6 
12.4 lb 5.6 kg 
1.1 ft3 0.03 m3

büyük 

4 litre 
4.2 quarts 

mat 
KT1091 
8-38810-007 31-1

 
 

 
 

5 yıl

5.8 x 9.3 x 9.5 
6.1 x 9.7 x 9.9 
25.0 x 10.1 x 10.6

15.0 x 23.0 x 24.0 
15.5 x 24.5 x 25.2 
63.4 x 25.6 x 27.0

2.4 lb 1.1 kg 
3.0 lb 1.4 kg 
4 4 
14.0 lb 6.4 kg 
1.6 ft3 0.04 m3

saklama 
kutuları

specs

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc # 

 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

saklama kutusunun 
kapağı kapandığında, 
silikon bir conta havanın 
içeri girmesini engeller ve 
yiyecekleri taze tutar

hava geçirmez kapak

yiyecek haznesi, 
yiyecekleri güvenli 
bir şekilde depolar. 
çıkarılabilen hazne, kolay 
temizleme için bulaşık 
makinesine girebilir

BPA içermez – güvenli kaplama

kolay açılır: Kutunun üstündeki 
düğme, kolaylıkla tek elle 
açabilmeyi sağlar 

þık ve sessiz: Saklama kutusunun 
kapağı, patentli lid shox teknolojimiz 
ile sessizce çalışır

etiket penceresi: Entegre etiket 
penceresi sayesinde, kutuları 
kolaylıkla etiketleyebilirsiniz ve 
gıdalarınızı ayırabilirsiniz

parmak izi tutmaz

özellikler
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pirinç  
saklama 
kutusu 

25 litre 
6.5 galon  

mat 
KT1164 
8-38810-015 56-9

  
 

 
 

10 yıl

10.4 x 18.1 x 19.4 
12.8  x 21.9 x 21.1 
12.8  x 21.9 x 21.1

26.4 x 46.1 x 49.3 
32.5  x 55.5 x 53.5 
32.5  x 55.5 x 53.5

9.9 lb 4.5 kg 
13.6 lb 6.2 kg 
1 1 
13.6 lb 6.2 kg 
3.4 ft3 0.1 m3

specs

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc # 

 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

kapak kelepçesini 
kilitlediğinizde, silikon 
bir conta hava akımını 
engeller ve yiyeceğinizin 
taze kalmasını sağlar

hava geçirmez kapak

geniþ hacim: Toptan alınmış un, 
pirinç, şeker ve kuş yemi gibi 
yiyecekleri saklayabilecek büyük 
hacmiyle, yiyecek depolamayı zevkli 
hale getirir

sıkıca kapanır: Büyük ve ergonomik 
kulpu, kapağı yumuşak bir 
hareketle sıkıca kapar ve evcil 
hayvanların kapağı açmasını 
engeller 

ince ve az yer kaplayan tasarım: 
Dar yerlere sığabilmek üzere 
tasarlanmıştır

taflınabilir BPA'sız güvenli yiyecek 
saklama kutusu

entegre tekerler

parmak izi tutmaz         

ölçü bardağı, manyetik 
olarak kapağa tutturulur

kapa¤a takılan manyetik bardak

özellikler

pirinç-bakliyat
saklama kutusu



hava geçirmez kapak
Yiyeceği içeride, evcil hayvanları 
dışarıda tutar. Evcil hayvanlar için 
mama saklama kutularımızın kilitlenen 
kapağı, içeri hava geçirmesini engeller 
ve yiyeceği taze tutar.

70



71

ekstra büyük 

40 litre 
10.5 galon  

mat 
CW1889 
8-38810-014 62-3

  
 

 
 

10 yıl

10.4 x 18.1 x 27.4 
13.0 x 22.0 x 29.1 
13.0 x 22.0 x 29.1

26.4 x 46.1 x 69.5 
33.0 x 56.0 x 74.0 
33.0 x 56.0 x 74.0

13.2 lb 6.0 kg 
17.6 lb 8.0 kg 
1 1 
17.6 lb 8.0 kg 
4.8 ft3 0.1 m3

orta 

25 litre 
6.5 galon 

mat 
CW1887 
8-38810-011 62-2

    
 

 
 

10 yıl

10.4 x 18.1 x 19.4 
13.0 x 22.0 x 21.1 
13.0 x 22.0 x 21.1

26.4 x 46.1 x 49.3 
33.0 x 56.0 x 53.5 
33.0 x 56.0 x 53.5

10.0 lb 4.5 kg 
13.6 lb 6.2 kg 
1 1 
13.6 lb 6.2 kg 
3.4 ft3 0.1 m3

plastik 

35 litre 
9 galon 

siyah 
CW1373 
8-38810-015 53-8

 
 

 
 

5 yıl

10.2 x 19.1 x 22.6 
20.3 x 10.2 x 33.5 
20.3 x 10.2 x 33.5

26.0 x 48.6 x 57.5 
51.5 x 26.0 x 85.0 
51.5 x 26.0 x 85.0

7.5 lb 3.4 kg 
25.5 lb 11.6 kg 
3 3 
25.3 lb 11.5 kg 
4.0 ft3 0.1 m3

büyük 

30 litre 
8 galon 

mat 
CW1886 
8-38810-011 61-5

   
 

 
 

10 yıl

10.4 x 18.1 x 23.2 
13.0 x 22.0 x 24.8 
13.0 x 22.0 x 24.8

26.4 x 46.1 x 59.0 
33.0 x 56.0 x 63.1 
33.0 x 56.0 x 63.1

11.3 lb 5.1 kg 
15.1 lb 6.9 kg 
1 1 
15.1 lb 6.9 kg 
4.0 ft3 0.1 m3

evcil hayvanlar 
için mama 
saklama kutuları

mutfak

specs

modeller

 

boyut

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc # 

 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

kapa¤a manyetik olarak 
takılan kaþık:

sıkıca kapanır: Büyük ve ergonomik 
kulpu, kapağı yumuşak bir 
hareketle sıkıca kapar ve evcil 
hayvanların kapağı açmasını 
engeller

ince ve az yer kaplar: Dar yerlere 
sığabilmek üzere tasarlanmıştır

güvenli gıda, BPA'sız plastik 
(plastik modeller) ve iç kova 
(paslanmaz çelik modellerde)

sadece paslanmaz çelik modellerde 
entegre tekerlekler

parmakizi tutmaz (sadece 
paslanmaz çelik modeller)

kapağa takılan ölçü kaşığı, 
manyetik olarak kapağa 
tutturulur

un, pirinç, şeker ve 
kuş yemi gibi toplu 
gıda maddelerini 
ayrıca, mangal kömürü 
depolamayı kolaylaştırır

geniþ hacim:

özellikler
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Duş raflarımızın aşağı, yukarı ve yana 
doğru kaydırılarak ayarlanabilen 
raflarıyla, uzun şişelere yer 
açabilirsiniz. Duş başlığı kelepçesi 
ve dönebilen vakum ağzı, son derece 
düzenli bir duş için rafı sabit tutuyor.

ayarlanabilirim



73banyo

duþ rafları
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özellikler

6'

9'

havlu askıları

baþka bir araca gerek yoktur

sıkıştırmalı yayı ve 
kauçuk ayağıyla takviyeli 
alüminyum çubuk, yer 
ve tavan arasına güvenle 
yerleşir

güvenli

güvenli yaylı çubuk 1.8 
metreden 2.7 metre 
yüksekliğe kadar duş ve 
küvetlerin çoğuna uyum 
sağlamaktadır

yüksek tavanlara uyumlu

yaylı raf

hızlı kullanım: Özel kesim 
hazırlanan deliklerle, şişelerinizi 
ters olarak yerleştirebilirsiniz

çelik boru tasarımı: Merkezi çelik 
boru, tipik tel gövde yapısına kıyasla 
daha dayanıklı ve sabittir (Sadece 
BT1078 modeli)

kullanıþlı kancalar

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

kauçuklu bir kelepçe, 
duş başlığını sıkıca tutar 
ve ayarlanabilir vakum 
ağzı düz olmayan fayans 
yüzeylerde rafı aşağıdan 
destekler

güvenli

duþ raf ları

duş rafları
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ayarlanabilir 

 
BT1061 
8-38810-012 60-5

 
 

 
 

5 yıl

13.1 x 5.1 x 27.8 
M/D 
26.2 x 13.8 x 14.8

33.3 x 13.0 x 70.6 
M/D 
66.5 x 35.0 x 37.5

2.4 lb 1.1 kg 
2.8 lb 1.3 kg 
4 4 
15.0 lb 6.8 kg 
3.1 ft3 0.09 m3

paslanmaz 
çelik 

BT1078 
8-38810-015 51-4

 
 

 
 

5 yıl

11.9 x 4.9 x 27.8 
M/D 
27.4 x 13.0 x 15.6

30.2 x 12.5 x 70.8 
M/D 
69.5 x 33.0 x 39.5

1.9 lb 0.9 kg 
2.0 lb 0.9 kg 
4 4 
13.2 lb 6.0 kg 
3.2 ft3 0.09 m3

ayarlanabilir 
köfle

 
BT1064 
8-38810-012 66-7

 
 

 
 

5 yıl

13.2 x 8.5 x 30.5 
M/D 
32.0 x 15.6 x 11.0

33.6 x 21.6 x 77.4 
M/D 
81.3 x 39.6 x 27.9

3.0 lb 1.4 kg 
3.3 lb 1.5 kg 
2 2 
10.3 lb 4.7 kg 
3.2 ft3 0.09 m3

ayarlanabilir 
gerginlik 
ayarlı

BT1062 
8-38810-012 62-9

 
 

 
 

5 yıl

12.7 x 8.7 x 107.9 
9.1 x 3.5 x 60.4 
9.6 x 7.7 x 61.4

32.3 x 22.1 x 274.0 
23.0 x 9.0 x 153.5 
24.5 x 19.5 x 156.0

6.6 lb 3.0 kg 
8.4 lb 3.8 kg 
2 2 
18.7 lb 8.5 kg 
2.6 ft3 0.07 m3

banyo

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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Cerrahi aletlerde bile kullanılan 
LED'lerimiz, doğal gün ışığına 
benzeyen tam spektrum ışık 
vermektedir. Doğal ışığın altında 
güzel görünmek demek, her ortamda 
kusursuz görüneceğiniz anlamına 
gelir.

daha parlak, daha net, 
renkleri doğru görmek



      

77banyo

sensörlü ayna
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tru-lux (gerçek lüks) ışık 
sistemi
600 lükste, tru-lux sistemimiz, olabilecek en iyi 
parlaklığın iki katı daha parlaktır. Işığı, hiçbir ışık 
kaybı ya da yoğunluk bölgeleri olmaksızın, halka 
boyunca eşsiz mikro-yansıtıcılar sayesinde eşit 
bir şekilde dağıtıyoruz.

90'lık bir renk verme indeksiyle (CRI), doğal 
güneş ışığını taklit eder ve her detayı gösteren 
tam renk spektrumu içerir. Bu ışığın altında 
güzel görünmek, her ortamda kusursuz 
görüneceğiniz anlamına gelir.

sensörlü aynanın özellikleri

di¤er makyaj aynalarıyla kıyas tablosu

parlaklık

diğerleri diğerleribizimki bizimki

300 lux

600 lux 70 CRI 90 CRI

renk kalitesi



79banyo

sensörlü 

mat 
BT1080 
8-38810-015 77-4

 
 

 
 

8 in / 20.3 cm

5 yıl

9.1 x 4.7 x 15.1 
10.0 x 6.1 x 16.9 
13.0 x 10.5 x 17.9

23.0 x 12.0 x 38.4 
25.5 x 15.5 x 43.0 
33.0 x 26.7 x 45.5

3.1 lb 1.4 kg 
4.4 lb 2.0 kg 
2 2 
10.1 lb 4.6 kg 
1.4 ft3 0.04 m3

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

mirror diameter

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specsözellikler

en iyi büyütme: 5 Katı büyütme, 
yüzünüzün tamamını görebilmenize 
izin vermesinin yanında olağanüstü 
bir detaylandırma sağlar

kablosuz ve düzenli: Banyonuzun 
raflarında veya tuvalet masanızda 
yer kaplayan karmaşık kablolara 
son

bükülmesiz ayna: Bükülmesiz 
optikler için, kenarlarda bile hassas 
eğim derecesi

yüksek yansıtma: Son derece net, 
yüksek kalite camın arkası çok saf 
bir alüminyum ile kaplanmış bu da 
üstün bir netlik ve yansıtma kalitesi 
sunuyor

yüzünüz aynaya 
yaklaştığında otomatik 
olarak açılır ampül 
değiştirmek yok

sensör açık/kapalı

geleneksel ampullerin 
ışığı çok çabuk azalır veya 
patlar. Bizim LEDlerimiz 
yıllar sonra bile ilk günkü 
gibi çalışır

ampül deðistirmek yok

þarj edilebilir: Standart bir USB 
port (kablo ve adaptör dahildir) 
kullanarak şarj olur

maksimum uyumluluk: Ayna, 
ayaktayken bile her zaman net 
ve rahat bir görüntü alabilmeniz 
için sonuna kadar arkaya doğru 
eğilebilir

sensörlü ayna



tek 

paslanmaz çelik 
BT1034 
8-38810-009 43-8

 
 

 
 

5 yıl

4.8 x 3.7 x 9.6 
4.3 x 4.1 x 10.2 
13.3 x 9.5 x 11.1

12.2 x 9.4 x 24.5 
11.0 x 10.5 x 25.8 
33.8 x 24.1 x 28.2

0.7 lb 0.3 kg 
0.9 lb 0.4 kg 
6 6 
8.8 lb 4.0 kg 
0.8 ft3 0.02 m3

ikili 

paslanmaz çelik 
BT1028 
8-38810-009 37-7

 
 

 
 

5 yıl

8.9 x 3.7 x 9.6 
9.3 x 4.3 x 10.7 
18.9 x 13.4 x 11.7

22.6 x 9.4 x 24.5 
23.5 x 11.0 x 27.2 
48.0 x 34.0 x 29.7 

1.8 lb 0.8 kg 
2.4 lb 1.1 kg 
6 6 
15.4 lb 7.0 kg 
1.7 ft3 0.05 m3

üçlü 

paslanmaz çelik 
BT1029 
8-38810-009 38-4

 
 
 
 

5 yıl

12.6 x 3.7 x 9.6 
13.0 x 4.3 x 10.7 
18.2 x 13.5 x 11.5

32.0 x 9.4 x 24.5 
33.0 x 11.0 x 27.2 
46.2 x 34.3 x 29.2

2.4 lb 1.1 kg 
3.6 lb 1.6 kg 
4 4 
15.0 lb 6.8 kg 
1.6 ft3 0.05 m3

buðulanmayan 
ayna

 
BT1070 
8-38810-013 46-6

 
 

 
 

5 yıl

6.7 x 1.9 x 9.6 
6.7 x 2.4 x 12.2 
15.2 x 8.3 x 13.4

17.0 x 4.8 x 24.5 
17.0 x 6.0 x 31.0 
38.5 x 21.0 x 34.0

0.7 lb 0.3 kg 
0.9 lb 0.4 kg 
6 6 
6.4 lb 2.9 kg 
0.98 ft3 0.03 m3

duvara monte 
sabunluklar / ayna

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
sabunluklar

özellikler

sadece doğru miktarda 
sabun, şampuan veya saç 
kremi akıtır

ergonomik T-bar kol

sabun dıþarı dökülmez: Geniş 
ağzıyla, sabun hızlı ve kolay 
doldurulur.

kolay kurulum: Bantlar ve silikon 
yapıştırıcı (dahildir) ile kolaylıkla 
kurulur. Daha güvenli bir kurulum 
istenirse duvara vidalanabilir

kullanıþlı kancalar

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

ayna

Kolay bir açı için her yöne 
tam hareket sağlar

çok yönlü eksen

80
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katlanır 

dökme çinko 
BT1071 
8-38810-013 48-0

 
 

 
 

5 yıl

10.3 x 6.4 x 1.0 
11.3 x 2.4 x 8.7 
15.9 x 12.0 x 8.9

26.3 x 16.3 x 2.5 
28.7 x 6.2 x 22.0 
40.5 x 30.5 x 22.5

0.4 lb 0.2 kg 
0.8 lb 0.4 kg 
6 6 
6.2 lb 2.8 kg 
1.0 ft3 0.03 m3

paslanmaz 
çelik 

mat 
BT1079 
8-38810-015 52-1

 
 

 
 

5 yıl

10.0 x 0.8 x 6.8 
M/D 
10.8 x 9.4 x 11.6

25.4 x 2.0 x 17.2 
M/D 
27.5 x 24.0 x 29.5

0.4 lb 0.2 kg 
0.4 lb 0.2 kg 
6 6 
3.5 lb 1.6 kg 
0.7 ft3 0.02 m3

cam siliciler

banyo

özellikler

ağırlaştırılmış kulp 
ve kusursuzca 
açılanmış silme 
ağzı, cam yüzeylerin 
üzerindepürüzsüz bir 
şekilde kayar

kolay, lekesiz temizlik

katlanır sap: Sapı, bıçağa paralel 
olarak katlanır ve kullanılmadığı 
zaman az yer kaplar (Sadece 
BT1071 modeli)

kolayca asılır ve saklanır: Duvara 
veya duş kapısına asabilmek için 
vantuz ağzı vardır

paslanmaya karþı dayanıklı 
malzemeler

kaymayan kauçuk 
tamponu dikey şekilde 
yaslayın (Sadece BT1079 
modeli)

benzersiz saklama

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
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pompa 

siyah 
BT1086 
8-38810-015 85-9

beyaz 
BT1085 
8-38810-015 84-2

 
 

5 yıl

7.1 x 7.9 x 23.1 
M/D 
23.9 x 13.1 x 7.8

18.1 x 20.0 x 58.8 
M/D 
60.8 x 33.4 x 19.8

2.2 lb 1.0 kg 
2.2 lb 1.0 kg 
2 2 
7.5 lb 3.4 kg 
1.4 ft3 0.04 m3

fırça 

siyah 
BT1084 
8-38810-015 81-1

beyaz 
BT1083 
8-38810-015 80-4

 
 

5 yıl

3.7 x 7.3 x 18.6 
M/D 
15.7 x 12.2 x 19.5

9.4 x 18.6 x 47.2 
M/D 
40.0 x 31.0 x 49.5

1.1 lb 0.5 kg 
1.1 lb 0.5 kg 
6 6 
10.3 lb 4.7 kg 
2.2 ft3 0.04 m3

yedek fırça 
bafllıðı

siyah 
BT1095 
8-38810-016 45-0

beyaz 
BT1094 
8-38810-016 44-3

 
 

5 yıl

TBA 
TBA 
TBA

TBA 
TBA 
TBA

TBA  TBA  
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA

tuvalet
pompaları /
fırçaları

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specs
pompalar

özellikler

manyetik fırçalık, pompa 
veya tuvalet fırçasının 
paslanmaz çelik 
sapını sıkıca kavrıyor. 
Böylece, fırça veya 
pompayı  damlatmadan 
taşıyabiliyorsunuz

damlatmayan tasarım

pompa

kullanıþlı pompalama: Uzun 
ve dar bir prof ile sahip pompa, 
modern tuvaletlerde daha verimli 
kullanılacak şekilde özel olarak 
tasarlanmıştır

fırça

kullanıþlı temizlik: Ay şeklinde 
özel olarak tasarlanan fırçanın 
başı, temizlemesi zor kenarlara 
kolaylıkla yetişir

çıkarılabilir, yenilenebilir fırça baþı
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tek 

mat 
LT1003 
8-38810-007 68-7

 
 

 
 

5 yıl

20.0 x 16.1 x 29.7 
20.8 x 9.5 x 33.7 
20.8 x 9.5 x 33.7

50.8 x 40.9 x 75.4 
52.8 x 24.1 x 85.6 
52.8 x 24.1 x 85.6

7.8 lb 3.5 kg 
11.0 lb 5.0 kg 
1 1 
11.0 lb 5.0 kg 
3.9 ft3 0.11 m3

çift 

mat 
LT1004 
8-38810-007 69-4

 
 

 
 

5 yıl

29.2 x 16.1 x 29.7 
29.8 x 9.8 x 33.7 
29.8 x 9.8 x 33.7

74.2 x 40.9 x 75.4 
75.6 x 24.8 x 85.6 
75.6 x 24.8 x 85.6

10.2 lb 4.6 kg 
14.4 lb 6.5 kg 
1 1 
14.4 lb 6.5 kg 
5.7 ft3 0.16 m3

kirli
sepetleri

banyo

modeller

 

sku 

renk/kapak 
sku # 
upc #

 
 

 
 

garanti

ölçüler (G.D.Y)

inç: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

cm: ürün 
ambalajı ile  

kutu (koli)

ürün ağırlığı 
paket ile ağırlık 
miktar (koli içi) 
ağırlık (koli ile) 

hacim (koli)

specsözellikler

x-gövdeli 
çamaşırlığımızın, 
nefes alabilen kumaş 
torbalarının çelik kulpları 
vardır. Çelik kulplar 
ile kolaylıkla kaldırılıp 
çamaşır makinesine 
taşınabilir (Torbalar 
makinede yıkanabilir)

taþıması kolay

geniş bir tabana 
sahip olan ağır çelik 
gövdenin iyi bir denge 
sağlayabilmek için 
dayanıklı bir eksen 
noktası vardır

sa¤lam, geniþ taban:

kaldırdı¤ınızda az yer kaplar: 
Kaldırdığınızda az yer kaplaması 
için, gövde katlanır

kaymayan taban
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< daha verimli yaşam için etkin ürünler


