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קטלוג פחים חכמים

פתיחה
בנגיעה
EKO EK9177

� אפשרויות פתיחה על ידי המרפק, הירך או הברך 
כאשר הידיים מלאות

� סגירה שקטה
� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� דוחה סימני אצבעות
� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

�עיצוב לחצני מגע רחב המקל על פתיחתו
מידות

רוחב: 25.2 ס"מ
גובה: 64.4 ס"מ

עומק: 37.4 ס"מ

מק''ט: 99216-000-09
EKO EK9177MT-30L   פח טאצ' למטבח

פתיחה
בנגיעה
EKO  EK9178

� אפשרויות פתיחה על ידי המרפק, הירך או הברך 
כאשר הידיים מלאות

� סגירה שקטה
� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� דוחה סימני אצבעות
� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

�עיצוב לחצני מגע רחב המקל על פתיחתו 
מידות

רוחב: 25.2 ס"מ
גובה: 64.4 ס"מ

עומק: 37.4 ס"מ

מק''ט: 99216-000-10
EKO EK9178MT-30L   פח טאצ' למטבח

כסף

כסף



פתיחה
בנגיעה
EKO EK6287P

WH

� מנגנון חיישן אינטליגנטי, הופך את זריקת האשפה 
לקלה, היגיינית ויעילה

� סגירה שקטה
� טבעת איטום גומי לאטימת ריחות

� רך, ארגונומי ונוח לנשיאה

מידות

רוחב: 26 ס"מ

גובה: 31 ס"מ

עומק: 16.5 ס"מ

מק''ט: 99216-000-14
EKO EK6287P-WH-8L פח סנסור לאמבט

פח
רגלית
EKO X-CUBE 

מק''ט:  שחור 99216-001-04
כסף 99216-001-05

 EKO X-CUBE 30L     פח רגלית

פתיחה
בנגיעה
EKO EK9278

� סגירה שקטה
� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� לוח מגע חדש עם יציבות גבוהה ויעילות
� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

� כולל מנגנון שבת
� הפעלה באמצעות לחצן
 AA עובד עם 6 סוללות �

מידות
רוחב: 37.5 ס"מ
גובה: 62.4 ס"מ

עומק: 25 ס"מ

מק''ט: 99216-000-11
EKO EK9278MT-30L  פח סנסור למטבח

פתיחה
בנגיעה
EKO  EK9278

� סגירה שקטה
� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� לוח מגע חדש עם יציבות גבוהה ויעילות
� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

� כולל מנגנון שבת
� הפעלה באמצעות לחצן

  AA עובד עם 6 סוללות �
מידות

רוחב: 46 ס"מ
גובה: 65 ס"מ

עומק: 27 ס"מ

מק''ט: 99216-000-12
EKO EK9278MT-45L  פח סנסור למטבח
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� סגירה שקטה

� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� טבעת איטום גומי לאטימת ריחות רעים

� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

� פח אשפה אנטיבקטריאלי

� מתקן לקפסולות ריח מבושמות 

                            צבע

כסףשחור

כסף

כסף

לבן



EKO EK9278

פח
רגלית

מק''ט:  שחור 99216-001-06
לבן 99216-001-07
כסף 99216-001-08

 EKO X-CUBE 45L     פח רגלית

חזקות
במיוחד
EKO EK33706

� שקיות לפח אשפה איכותיות וידידותיות לסביבה
EKO מתאימות בדיוק לפחי 40-60 ליטר של �

� שקיות אשפה איכותיות וחזקות במיוחד 

מק''ט: 99216-000-15
EKO EK33706  40-60L 12 שקיות לפח

� סגירה שקטה

� עשוי נירוסטה עבה ואיכותית

� טבעת איטום גומי לאטימת ריחות רעים

� כולל פח פנימי, עשוי פלסטיק קשיח

� פח אשפה אנטיבקטריאלי

� מתקן לקפסולות ריח מבושמות 

                            צבע

כסףלבןשחור
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