
30

NÁDOBY NA SBĚR POUŽITÉHO 
KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Nádrž na použitý kuchyňský olej 240 l – Oliv Box   Typ: 7753

- Velkokapacitní sběrný kontejner určený výhradně pro sběr použitého oleje v PET lahvích
bez možností přímého vylévání oleje. Kontejner se skládá ze dvou nádob, z nichž tou
vnitřní je plastová nádoba na kolečkách o objemu 240 l. Vyjímání vnitřní nádoby z té
venkovní je možné zadními uzamykatelnými dvířky. Zabezpečení nádoby proti
náhodnému převrhnutí je prostřednictvím ocelových prvků ukotvených k zemi. Venkovní
nádoba slouží jako kryt pro tu vnitřní a je vyrobena z kvalitního plastu odolávajícímu
povětrnostním vlivům a UV záření.

Použitý kuchyňský olej je vysoce znečišťující odpad a jeho vylévání do kanali-
zace výrazně znečišťuje životní prostředí a především kvalitu povrchových
a podzemních vod. Olej vylitý do kanalizace poškozuje chod čistíren a jeho usa-
zeniny ucpávají kanalizační potrubí. Protože je lehčí než voda, vytváří se na
jeho povrchu olejový film, který zabraňuje průchodu kyslíku a způsobuje udu-
šení vodních organismů a rostlin. V případě výskytu oleje v půdě dochází
k tvorbě tenké olejové vrstvy mezi částicemi půdy a kořenovým systémem rost-
lin a snižuje jejich schopnost přijímat živiny ze země. V případě kontaminace
podloží spodních vod dochází ke snížení kvality pitné vody z dlouhodobého
hlediska. Jeden litr oleje může znečistit až 1 milion litrů vody. V kanalizačním
potrubí dochází k postupnému usazování a případnému ucpání, navíc tyto usa-
zeniny slouží jako potrava pro hlodavce. Přes snahu čistíren odpadních vod se
stále velké množství olejů z domácností dostává do našich řek, jezer a pod-
zemních vod.

Trychtýř na přelévání do PET lahví – Gocciolina   Typ: 7747

- Ergonomický tvar trychtýře umožňuje jednoduché a bezpečné nalévání
použitého vystydlého kuchyňského oleje do běžně dostupných PET lahví.

- Odnímatelné sítko zabraňuje ucpání trychtýře a zachycuje nečistoty.
Možnost mytí v myčce.

NOVINKA

122 x 192 x 110 mm

0,080 kg

79,-

29 990,-

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

55 kg

Nádrž na použitý kuchyňský olej 800 l – Oliv Box Typ: 7755

- Velkokapacitní kontejner na sběr kuchyňského oleje výhradně v PET lahvích. Vylévání oleje
do kontejneru není možné.

- Tvar kontejneru umožňuje jednoduchou manipulaci prostřednictvím vysokozdvižného
vozíku. Víko kontejneru je vybaveno bezpečnostním zámkem. Zabezpečení nádoby proti
převrhnutí prostřednictvím ocelových prvků ukotvených do země.

- Vyrobeno z HDPE odolávajícímu UV záření a povětrnostním vlivům. 

18 990,-

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

66 kg

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY URČENÉ VÝHRADNĚ PRO SBĚR POUŽITÉHO OLEJE V PET LAHVÍCH
BEZ MOŽNOSTI PŘÍMÉHO VYLÉVÁNÍ OLEJE

Olej vhodný pro recyklaci:
- kuchyňský olej po smažení nebo fritování (slunečnicový, řepkový, lněný, palmový, olivový a podobný),
- oleje sloužící jako nálev potravin (konzervy tuňáků, zelenina konzervovaná v oleji atd.),
- rostlinné tuky.

Všechny tyto oleje musí být recyklované, aby se zaručila správná recyklace odpadu a ochrana životního prostředí, ve kterém žijeme.
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