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NÁDOBY NA BIO ODPAD

Odpadkový koš Urba
Typ: 4649-5

- Odpadkový koš vhodný na sběr
bioodpadu.

- Nádoby jsou vyrobeny 
z kvalitního polypropylenu. 
Hladký a lesklý povrch, zaručuje
kvalitní design. Oblé tvary 
a hladký povrch usnadňují čištění
nádoby.

- Nádoba je opatřena víkem 
a plastovým držadlem se zámkovým
mechanismem (sklopené držadlo
uzamyká víko nádoby).TYP

ROZMĚR
(mm)

OBJEM 
(l)

SÍLA MAT.
(mikrony)

OBSAH KARTONU /
MIN. ODBĚR (ks)

CENA/KUS
(Kč)

3512 390 x 390 8 17 1000 / 25 2,00
3513 420 x 450 10 17 1000 / 25 2,30
3515 540 x 600 25 18 800 / 20 4,50
3516 700 x 700 40 21 120 / 20 7,40

Bio-pytle
Typ: 3512–3516

- Biologicky odbouratelné 
pytle na bázi škrobu.

- Vhodné pro kompostování.

- Rozkládají se pomocí
mikroorganismů, UV záření,
vlhkosti, atd. cca po 3 měsících.

Bio-nádoba 7, 10 l
- UV stabilní, odolná chemickým a biologickým prostředkům.

Možnost zavěšení, vyrobena z polypropylenu, držadlo plní
funkci aretace otevřeného víka.

- Řešení sběru bio-odpadu se stává v současné době velice
atraktivní záležitostí. V naší nabídce naleznete kompletní systém
nádob od odpadkového koše do domácnosti, plastové nádoby
na bio a gastro odpady, přes kompostéry, kompostovací sila
až po bio-pytle. Nabídka je navíc doplněna řadou drtičů
(štěpkovačů), které celý systém sběru bio-odpadu uzavírají.

VÝHODY BIO-NÁDOB:

- Umožňují dokonalé odvětrání odpadu.

- Redukují obsah odpadu díky odpařování
tekutin.

- Odpařováním tekutin se mění pH, čímž se
výrazně redukuje zápach.

- Možnost kombinace bio-nádoby s bio-pytlem.

- Zlepšení kvality bio-odpadu pro jeho další
zpracování.

Vhodná kombinace s bio-pytlem

Typ: 3563

Typ: 3562

Typ: 3563

74,- 79,-

239,-

295 x 340 x 353 mm 21 l

Kompostováním lze
zužitkovat přes 30 %

odpadu z domácnosti.

250 x 200 x 205 mm

7 l

Typ: 3562

270 x 220 x 275 mm

10 l

Typ: 3563

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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