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BIO - HULLADÉKTÁROLÓ

Urba hulladékgyűjtő
edény   4649-5 típus

- Bio hulladék gyűjtésére alkalmas
edény.

- Az edények jó minőségű
polipropilénből készültek. Felületük
sima és csillogó, formatervezésük
igényes. 
Az edények legömbölyített 
formája és sima felülete
megkönnyíti a tisztításukat.

- Az edény fedéllel és műanyag
fogantyúval van ellátva, amely
lehetővé teszi a lezárását 
(a lehajtott fogantyú lezárja 
az edény fedelét).

TÍPUS
MÉRETEK

(mm)
ŰRTARTALOM

(l)
ANYAGVASTAGSÁG

(mikron)
KARTON TARTALMA /
MIN. RENDELÉS (db)

Ár / db
(Ft)

3512 390 x 390 8 17 1000 / 25 40,-
3513 420 x 450 10 17 1000 / 25 40,-
3515 540 x 600 25 18 600 / 20 70,-
3516 700 x 700 40 21 800 / 20 120,-

BIO Zsák
3512–3516 típus
- Keményítő alapú biológiailag

lebomló zsák.

- Felhasználható
komposztáláshoz.

- A mikroorganizmusok, 
az UV sugárzás, a nedvesség 
stb. segítségével kb. 3 hónap 
alatt lebomlik.

BIO Edény 7, 10 l
- Ellenáll az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai hatásoknak.

Felakasztható, polipropilénből készül, a fogantyú a nyitott
fedél támasztékául is szolgál.

- A biohulladék gyűjtés problémájának megoldása napjainkban
egyre fontosabb feladat. Kínálatunkban egy teljes tároló
rendszert találhat a beltéri hulladékgyűjtőktől a bio- és
vendéglátóipari hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag 
(bio- és gastro-) tárolóedényeken, komposztálókon,
komposztáló silókon keresztül a bio-zsákokig. A kínálatot 
az aprítógépek (zúzógépek) sora zárja, amely teljessé teszi 
a bio-hulladékgyűjtés rendszerét.

A BIO-TÁROLÓEDÉNYEK ELŐNYEI:
- Lehetővé teszik a hulladék tökéletes szellőzését.

- A folyadékok elpárolgása által csökken a hulladék
mennyisége.

- A folyadékok elpárolgása miatt változik 
a pH érték, amely által jelentős mértékben csökken
a szag.

- A bio-edények és bio-zsákok kombinálásának
lehetősége.

- A bio-hulladék minőségének javítása további
felhasználáshoz.

Jól kombinálható a bio-zsákkal

3563 típus

3563 típus

3562 típus

295 x 340 x 353 mm 21 l

Komposztálással 
felhasználható a háztartási

hulladék 30%-a.

250 x 200 x 205 mm

7 l

3562 típus

270 x 220 x 275 mm

10 l

3563 típus

1 000,- 1 100,-

3 120,-
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