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NÁDOBY NA SBĚR POUŽITÉHO 
KUCHYŇSKÉHO OLEJE

NOVINKA

Nádoba na použitý olej z kuchyně 1,6 l – Colibrí  Typ: 7748

- Speciální plastová nádoba pro domácnosti určená na sběr použitého
kuchyňského oleje ze smažení, fritování, ale také z konzervačních nálevů.

- Odnímatelné sítko zabraňuje znečištění sbíraného oleje.

- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka). 

- Zesílené stěny zvyšují odolnost při nárazu nebo poškození.
96 x 96 x 254 mm

1,6 l

0,165 kg

Nádoba na použitý olej z kuchyně 5,5 l – Ecohouse Light
Typ: 7750

- Ideální pro větší počet spotřebitelů a domácnosti s větší spotřebou oleje.

- Díky širokému otvoru s odnímatelným filtrem pro zachycení nečistot vhodné
pro vyprazdňování oleje přímo z fritézy.

- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka). Zesílené stěny zvyšují odolnost při
nárazu nebo poškození.

200 x 145 x 260 mm

3,5 l

0,300 kg

570 x 370 x 280 mm

36 l

3,9 kg

310 x 145 x 217 mm

5,5 l

0,365 kg

1400 x 1000 x 1250 mm

200 l

40 kg

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY PRO SBĚR KUCHYŇSKÉHO OLEJE PŘÍMÝM NALITÍM OLEJE
Z TRANSPORTNÍ NÁDOBY

119,-

Nádrž na použitý kuchyňský olej 200 l – Olivia free   Typ: 7752

- Nádrž se skládá ze dvou kontejnerů. Venkovní má objem 500 l a je vyroben
z materiálu odolnému povětrnostním vlivům a oleji. Vnitřní nádoba je vyrobena
z korozi odolné oceli a má objem 200 l. Disponuje velkým otvorem pro sběr oleje
a vodotěsné uzavřené víko s těsněním odolávajícím oleji. Certifikováno
UN/RID/ADR pro bezpečnou přepravu po komunikacích. Hladinoměr
s analogovým displejem a ručně uzavíratelným víkem s automatickým uzávěrem.
Obsahuje uhlíkový protizápachový filtr, který zamezuje také vniknutí hmyzu
a hlodavců. 16 490,-

1150 x 1400 x 2100 mm

500 l

73 kg

Nádrž na použitý kuchyňský olej 500 l – Oliv Box   Typ: 7754

- Velkokapacitní kontejner pro sběr kuchyňského oleje pro přímé nalití oleje
z transportní nádoby.

- Venkovní kontejner má objem cca 1000 l a je designován pro snadnou manipulaci
vysokozdvižným vozíkem. Vnitřní nádoba o objemu 500 l je vyrobena z HDPE a je
osazena širokým plnícím otvorem, který je hermeticky uzavřený. Vyrobeno
z materiálu odolávajícímu povětrnostním vlivům a oleji. Sběrná stanice má rovněž
hladinoměr a pojistný ventil, aby se zabránilo rozlití v případě, že by se nádrž
náhodně převrátila nebo byla přeplněna. 24 990,-

179,-

Nádoba na použitý olej z kuchyně 3,5 l – Olí  Typ: 7749

- Ideální pro středně vysokou spotřebu a díky širokému otvoru pro vyprazdňování
fritéz.

- Odnímatelný filtr snadno oddělí použitý olej od zbytků potravin.

- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka). Zesílené stěny zvyšují odolnost při nárazu
nebo poškození.

- Ergonomická rukojeť pro snadné přelévání a transport.

149,-

Nádoba na použitý olej z kuchyně 36 l – Eco work   Typ: 7751

- Plastová nádoba vhodná pro sběr použitého kuchyňského oleje pro větší
provozy. Díky integrovaným kolečkům, praktické rukojeti a madlu je
manipulace i s plnou nádobou velmi snadná. Velký plnící otvor se sítkem
umožňuje pohodlné a bezpečné nalévání také z větších nádob. Samostatný
otvor pro vyprazdňování. Praktické prolisy v horní a spodní části nádoby zajišťují
bezpečné stohování v počtu 1 + 3 ks.

1 499,-
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