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NÁDOBY NA BIO ODPAD

Odpadkový koš Urba
Typ: 4649-5

- Odpadkový kôš vhodný na zber
bioodpadu.

- Nádoby sú vyrobené z kvalitného
polypropylénu. Hladký a lesklý
povrch zaručuje kvalitný design.
Oblé tvary a hladký povrch 
uľahčujú čistenie nádoby.

- Nádoba je vybavená vekom 
a plastovým držiakom so zámkovým
mechanizmom (sklopený držiak
uzamyká veko nádoby).

TYP
ROZMER

š x h (mm)
OBJEM 

(l)
HRÚBKA MAT.

(mikróny)
BALENIE 

(počet ks v rolke)
CENA/rolka

(EUR)

3512 390 x 390 8 17 25 2,00
3513 420 x 450 10 17 25 2,25
3515 540 x 600 25 18 20 3,60
3516 700 x 700 40 21 20 6,40

Bio sáčky
- Biologicky odbúrateľné sáčky

na báze škrobu.

- Kompostovateľné vrecia
na odpad – hrubé.

- Rozkladajú sa pomocou
mikroorganizmov, UV žiarenia,
vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.

- Certifikované ako
kompostovateľné podľa
EN 13432.

- Vhodné do priemyselnej
kompostárne aj domáceho
kompostéra.

Bio-nádoba 7 l, 10 l
- UV stabilná, odolná voči chemickým a biologickým prostriedkom.

Možnosť zavesenia, vyrobená z polypropylénu, držiak plní
funkciu aretácie otvoreného veka.

- Najpoužívanejšie typy Bio vriec: 3512-A, 3513-A.

- Riešenie zberu bio-odpadu sa stáva v súčasnej dobe veľmi
atraktívnou záležitosťou. V našej ponuke nájdete kompletný
systém nádob od odpadkového koša do domácnosti, plastovej
nádoby na bio a gastro odpady, cez kompostéry, kompostovacie
silá až po bio-sáčky. Ponuka je naviac doplnená radou drvičov
(štiepkovačov), ktoré celý systém zberu bio-odpadu uzatvárajú.

VÝHODY BIO-NÁDOB:

- Umožňujú dokonalé odvetranie odpadu.

- Redukujú obsah odpadu vďaka odparovaniu
tekutín.

- Odparovaním tekutín sa mení pH, čím sa
výrazne redukuje zápach.

- Možnosť kombinácie bio-nádoby s bio-sáčkom.

- Zlepšenie kvality bio-odpadu pre jeho ďalšie
spracovanie.

Vhodná kombinácia s bio-sáčkom

Typ: 3563

Typ: 3563

Typ: 3562

2,90 3,20

9,20295 x 340 x 353 mm

10 l (vrece Typ 3515-A)

Kompostovaním je možné
zužitkovať viac ako 30%
odpadu z domácnosti.

250 x 200 x 205 mm

7 l (vrece Typ 3512-A)

Typ: 3562

270 x 220 x 275 mm

10 l (vrece Typ 3513-A)

Typ: 3563

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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