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NÁDOBY NA ZBER POUŽITÉHO 
KUCHYNSKÉHO OLEJA

Nádrž na použitý kuchynský olej 240 l – Oliv Box   Typ: 7753

- Veľkokapacitný zberný kontajner určený výhradne na zber použitého oleja v PET fľašiach
bez možnosti priameho vylievania oleja. Kontajner sa skladá z dvoch nádob, z ktorých
tá vnútorná je plastová nádoba na kolieskach s objemom 240 l. Vyberanie vnútornej
nádoby z nádoby vonkajšej je umožnené zadnými uzamykateľnými dvierkami.
Zabezpečenie nádoby proti náhodnému prevráteniu je prostredníctvom oceľových prvkov
ukotvených do zeme. Vonkajšia nádoby slúži ako kryt pre tú vnútornú a je vyrobená
z kvalitného plastu odolávajúcemu poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Použitý kuchynský olej je vysoko znečisťujúci a jeho vylievanie do kanalizácie
výrazne znečisťuje životné prostredie a predovšetkým kvalitu povrchových
a podzemných vôd. Olej vyliaty do kanalizácie poškodzuje chod čistiarní
a jeho usadeniny upchávajú kanalizačné potrubie. Pretože je ľahší ako voda,
vytvára sa na jej povrchu olejový film, ktorý zabraňuje priechodu kyslíka
a spôsobuje udusenie vodných organizmov a rastlín. V prípade výskytu oleja
v pôde dochádza k tvorbe tenkej olejovej vrstvy medzi časticami pôdy
a koreňovým systémom rastlín a znižuje ich schopnosť prijímať živiny zo zeme.
V prípade kontaminácie podložia spodných vôd dochádza k zníženiu kvality
pitnej vody z dlhodobého hľadiska. Jeden liter oleja môže znečistiť až 1 milión
litrov vody. V kanalizačnom potrubí dochádza k postupnému usadzovaniu
a prípadnému upchatiu, navyše tieto usadeniny slúžia ako potrava pre
hlodavce. Napriek snahe čistiarní odpadových vôd sa stále veľké množstvo
olejov z domácností dostáva do našich riek, jazier a podzemných vôd.

Lievik na prelievanie do PET fliaš – Gocciolina   Typ: 7747

- Ergonomický tvar lievika umožňuje jednoduché a bezpečné nalievanie
použitého vychladnutého kuchynského oleja do bežne dostupných PET fliaš.

- Odnímateľné sitko zabraňuje upchatiu lievika a zachytáva nečistoty.

- Možnosť umývania v umývačke.

122 x 192 x 110 mm

0,080 kg

3,00

1 290,00

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

55 kg

Nádrž na použitý kuchynský olej 800 l – Oliv Box   Typ: 7755

- Veľkokapacitný kontajner na zber kuchynského oleja výhradne v PET fľašiach. Vylievanie
oleja do kontajnera nie je možné.

- Tvar kontajnera umožňuje jednoduchú manipuláciu prostredníctvom vysokozdvižného
vozíka. Veko kontajnera je vybavené bezpečnostným zámkom. Zabezpečenie nádoby proti
prevráteniu prostredníctvom oceľových prvkov ukotvených do zeme.

- Vyrobená z HDPE odolávajúcemu UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

828,00

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

66 kg

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY URČENÉ VÝHRADNE NA ZBER POUŽITÉHO OLEJA V PET FĽAŠIACH
BEZ MOŽNOSTI PRIAMEHO VYLIEVANIA OLEJA

Olej vhodný na recykláciu:
- kuchynský olej na vyprážanie alebo fritovanie (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový, olivový a pod.),
- oleje slúžiace ako nálev na potraviny (konzervy tuniakov, zelenina konzervovaná v oleji atď),
- rastlinné tuky.

Všetky tieto oleje musia byť recyklované, aby bola zaručená správna recyklácia odpadu a ochrana životného prostredia, v ktorom žijeme.

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