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L PARATODO 10PT0480 35X37 30 Bossa de caràcter multifuncional: A més de ser apta pels cubells de 5-7L, pot ser d'utilitat al cotxe, com a bossa auxiliar a la cuina, 

pels bolquers, per portar el calçat a la maleta, per la roba bruta…

ECO MINI 01MN0305 45X47 20 Aptes per papereres, cubells de bany i cubells bicompartimentats per la recollida selectiva. Les bosses per cada dia on es genera 
poc residu.

LIMON MINI 04MN0349 45X47 20 Especialment dissenyades per papereres i cubells de bany. El color blanc i perfum de llimona dóna una major sensació 
d'higiene.

MINI PLUS 11BE2326 45X47 15 Bosses petites i resistents pels residus pesats del dia a dia

BASIC 11OK0480 55X55 30 L'opció més econòmica per eliminar els residus domèstics diaris

ECO SPEEDROLL 01EC2380 55X60 15
L'opció més racional per la eliminació del seus residus domèstics. Nou sistema de SpeedRoll que permet separar les bosses més 
fàcilment, encara, ja que estan separades una a una i posteriorment enrotllades. A més, la nova Eco SpeedRoll és més ecológica que 
mai amb la incorporació de material reciclat en la seva composició.

PINO 01PI2387 55X60 15 Pels que busquen una bossa de bones prestacions sense renunciar a l'exclusivitat.

LIMON 04PF2341 55X60 15 Les originals. El seu disseny especial en color blanc i perfum llimona, dóna a la seva cuina una major sensació d'higiene.

 

07BG2341 15

07BG0451 30

CUBO ALTO 10CA2377 50X75 15 La bossa apta pels cubells allargats.

ECO MAXI SPEEDROLL 21EC0205 70X75 10

La bossa d'escombraria gran de cada dia. Per als qui una bossa normal els hi sembla petita, per als qui un sac els hi sembla massa 
gran. Nou sistema de SpeedRoll que permet separar les bosses més fàcilment, encara, ja que estan separades una a una i 
posteriorment enrotllades. A més, la nova Eco SpeedRoll és més ecológica que mai amb la incorporació de material reciclat en la 
seva composició.

LIMON MAXI 24MG0205 70X75 10 La bossa d'escombraries gran d'altes prestacions. Per als qui una bossa normal els hi sembla petita, per als qui un sac els hi 
sembla massa gran.

SACO BASIC 230K0271 82X105 10 L'opció més econòmica per llençar, protegir i guardar.

29SG0251 82X110 10

30RS0251 82X105 10

22MK0215 87X110 10

27SG0215 87X105 10
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FUNDA CONTENEDOR 39C20705 120X135 5 Fundes especial per protegir i mantenir higiènicament net l'interior dels contenidors comunitaris de 240 litres.

BOSSES I SACS DE GRAN CONSUM
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 L ECO SACO

SACO MAKROSAC

EXTRA

El sac multiús per excel·lència. En dues versions de de tancament: Convencional i Tanca Fàcil. És el producte ideal per tenir a mà 
en qualsevol moment.

El millor sac del mercat. En dues versions de tancament: Convencional i Tanca Fàcil 4 nanses (més resistent, més segur, més 
higiènic). És el producte ideal per tasques heavy duty.

56X62 Les més grans en la seva categoria. Amb protecció antibacteris i neutralitzador de les males olors per evitar la propagació de 
bacteris i fongs en el seu cubell d'escombraries. Incorporen el sistema Tanca Fácil 4 nanses. Perfumades amb espígol.
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