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NÁDOBY NA ZBER POUŽITÉHO 
KUCHYNSKÉHO OLEJA

Nádoba na použitý olej z kuchyne 1,6 l – Colibrí   Typ: 7748

- Špeciálna plastová nádoba pre domácnosti určená na zber použitého
kuchynského oleja z vyprážania, fritovania, ale taktiež z konzervačných nálevov.

- Odnímateľné sitko zabraňuje znečisteniu zbieraného oleja.

- Bezpečnostný uzáver (detská poistka).

- Zosilnené steny zvyšujú odolnosť pri náraze alebo poškodení.
96 x 96 x 254 mm

1,6 l

0,165 kg

Nádoba na použitý olej z kuchyne 5,5 l – Ecohouse Light
Typ: 7750

- Ideálna pre väčší počet spotrebiteľov a domácnosti s väčšou spotrebou oleja.

- Vďaka širokému otvoru s odnímateľným filtrom na zachytenie nečistôt vhodná
na vyprázdňovanie oleja priamo z fritézy.

- Bezpečnostný uzáver (detská poistka). Zosilnené steny zvyšujú odolnosť pri
náraze alebo poškodení.

200 x 145 x 260 mm

3,5 l

0,300 kg

570 x 370 x 280 mm

36 l

3,9 kg

310 x 145 x 217 mm

5,5 l

0,365 kg

1400 x 1000 x 1250 mm

200 l

40 kg

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY NA ZBER KUCHYNSKÉHO OLEJA PRIAMYM NALIATÍM OLEJA
Z TRANSPORTNEJ NÁDOBY

4,80

Nádrž na použitý kuchynský olej 200 l – Olivia free   Typ: 7752

- Nádrž sa skladá z dvoch nádob. Vonkajšia má objem 500 l a je vyrobená
z materiálu odolnému voči poveternostným vplyvom a oleju. Vnútorná nádoba
je vyrobená z ocele odolnej voči korózii a má objem 200 l. Disponuje veľkým
otvorom na zber oleja a vodotesne uzatvoreným vekom s tesnením odolávajúcim
oleju. Certifikované UN/RID/ADR pre bezpečnú prepravu po komunikáciách.
Hladinomer s analógovým displejom a ručne uzatvárateľným vekom
s automatickým uzáverom. Obsahuje uhlíkový protizápachový filter, ktorý
zabraňuje taktiež vniknutiu hmyzu a hlodavcov. 709,00

1150 x 1400 x 2100 mm

500 l

73 kg

Nádrž na použitý kuchynský olej 500 l – Oliv Box   Typ: 7754

- Veľkokapacitný kontajner na zber kuchynského oleja pre priame naliatie oleja
z transportnej nádoby.

- Vonkajší kontajner má objem cca 1000 l a je dizajnovaný pre ľahšiu manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom. Vnútorná nádoba s objemom 500 l je vyrobená
z HDPE a je vybavená širokým plniacim otvorom, ktorý je hermeticky uzatvorený.
Vyrobená z materiálu odolávajúcemu poveternostným vplyvom a oleju. Zberná
stanica má taktiež hladinomer a poistný ventil, aby sa zabránilo rozliatiu
v prípade, že by sa nádrž náhodne prevrátila alebo bola preplnená. 1 080,00

7,20

Nádoba na použitý olej z kuchyne 3,5 l – Olí   Typ: 7749

- Ideálna pre stredne vysokú spotrebu vďaka širokému otvoru na vyprázdňovanie
fritéz.

- Odnímateľný filter ľahko oddelí použitý olej od zvyškov potravín.

- Bezpečnostný uzáver (detská poistka). Zosilnené steny zvyšujú odolnosť pri náraze
alebo poškodení.

- Ergonomická rukoväť pre ľahšie prelievanie a transport.

6,00

Nádoba na použitý olej z kuchyne 36 l – Eco work   Typ: 7751

- Plastová nádoba vhodná na zber použitého kuchynského oleja pre väčšie
prevádzky. Vďaka integrovaným kolieskam, praktickej rukoväti a držiaka je
manipulácia aj s plnou nádobou veľmi ľahká. Veľký plniaci otvor so sitkom
umožňuje pohodlné a bezpečné nalievanie z väčších nádob. Samostatný otvor
na vyprázdňovanie. Praktické prelisy v hornej a spodnej časti nádoby
zabezpečujú bezpečné stohovanie v počte 1 + 3 ks.

61,00

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