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1000 x 1000 x 700 mm

600 l

19 kg

1200 x 1200 x 700 mm

850 l

22 kg

Typ: 3706 Typ: 6113

Drevený kompostér
- Vyrobený z nehobľovaného dreva, impregnovaného máčaním

v prostriedku ADOLIT. Dodávaný v rozloženom stave. Veľmi jednoduchá
montáž bez použitia náradia. Dodávaný v dvoch veľkostiach v rozloženom
stave.

18,20 21,00Typ: 3705

Rozmery balenia:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Silo je možné ľahko poskladať.

KOMPOSTÉRY A SILÁ

Hrubostenné kompostéry
- Unikátna hrúbka stien kompostérov

8–10 mm zabezpečuje nielen vysokú
tepelnú izoláciu, ale aj nadpriemernú
stabilitu a životnosť kompostérov 
– 20 rokov.

- Dostatočný počet bočných vetracích
otvorov zabezpečuje optimálnu
cirkuláciu vzduchu a vlhkosti. Systém
vetrania zabraňuje upchávaniu
vetracích otvorov.

- Vrchné veko vybavené pántmi pre
ľahké plnenie kompostéra. Vyberanie
kompostu je možné zo všetkých strán.

- Vyrobené z recyklovaného HDPE,
odolného voči UV žiareniu.
Certifikované medzinárodným
certifikátom kvality NF Enviroment.

- Dodávané v rozloženom stave.

251,00

1100 x 1100 x 1020 mm

700 l

16 kg

Typ: 3932

1300 x 1300 x 1020 mm

1000 l

20 kg

Typ: 7234

1200 x 1040 x 720 mm

650 l

18 kg

Typ: 7223

1200 x 1040 x 1000 mm

900 l

19,5 kg

Silo   
- Výhodou nového výrobku oproti uzavretým kompostérom

je jeho väčší objem. Výrobok dodávame v rozloženom stave
v kartóne a jeho zostavenie priamo na určenom mieste je
veľmi ľahké. Dodávaný v rozloženom stave.

Kompostéry sú dodávané
v rozloženom stave.

35,00 41,00

113,0085,0046,0035,00
640 x 640 x 730 mm

290 l

8,7 kg

Typ: 6111

660 x 660 x 1100 mm

400 l

13 kg

Typ: 6112

146,00

Ø 1360 x 1200 mm 1170 l31 kg

Typ: 7169

Ø 1760 x 1090 mm 1830 l36 kg

Typ: 7170

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