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СЪДОВЕ ЗА БИО И ГАСТРО ОТПАДЪК

Кош за отпадъци Urba
Тип: 4649-5

- Кош, подходящ за събиране
на биоотпадъци.

- Съдовете са изработени от
качествен полипропилен.
Гладкото и лъскаво покритие
осигурява качествен дизайн.
Облите форми и гладката
повърхност улесняват
почистването на съда.

- Съдът е оборудван с капак 
и пластмасова дръжка със
заключващ механизъм
(прехвърлянето на дръжката
заключва капака на съда).

Тип
размери

(мм)
обем

(л)
дебелина на мате-
риала (микрони)

съдържание на кашон /
мин. поръчка (бр.)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3512 390 x 390 8 17 1000 / 25 0,25 0,30
3513 420 x 450 10 17 1000 / 25 0,25 0,30
3515 540 x 600 25 18 600 / 20 0,50 0,60
3516 700 x 700 40 21 800 / 20 0,83 1,00

Био чували
Тип: 3512-3516

- Биологично разтворими
чували на основата на
нишестето.

- Подходящи за компостиране.

- Разлагат се с помощта на
микроорганизми, UV из-
лъчване, влажност и др.
Средно за 3 месеца.

Био съд  7, 10 л
- UV- устойчиви, издръжливи на 

химични и биологични вещества. Приспособление за закач-
ване от полипропилен. Дръжката изпълнява функцията на
застопоряване на отворения капак. 

- Управлението на събирането на био отпадък става все по-
атрактивна тема в днешни дни. В нашето предложение ще
намерите цялостна система от съдове - от домашния кош за
отпадъци, пластмасовите съдове за био- и хранителни
отбадъци, през компостерите и компостните депа до био
чувалите. Офертата ни е допълнена и със серия трошачи,
които затварят цялостната система на събиране на био
отпадък.

ПРЕДИМСТВА НА БИО СЪДОВЕТЕ:
- Дават възможност за съвършено вентилиране

на боклука.
- Намаляват обема на боклука, благодарение на

изпаряването на течностите.
- Чрез изпаряването на течностите се променя рН

като по този начин чувствително намалява
миризмата.

- Възможност за комбиниране на био съд с био
чувал.

- Подобрено качество на био отпадъка за
неговата последваща обработка.

Подходящ за употрeба с био чувал

Тип: 3563

Тип: 3563

Тип: 3562

295 x 340 x 353 мм 21 л

Компостирането може
да намали до 30 %
битовите отпадъци.

250 x 200 x 205 мм

7 л

Тип: 3562

270 x 220 x 275 мм

10 л

Тип: 3563

7,42
c ДДС: 8,90

7,67
c ДДС: 9,20

21,25
c ДДС: 25,50

Mevatec_36_001-032_1  19.12.19  15:28  Stránka 31


