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Nádoby na zber
a transport kuchynského
oleja 1,6–36 l  

96 x 96 x 254 mm

1,6 l

200 x 145 x 260 mm

3,5 l

570 x 370 x 280 mm

36 l

1400 x 1000 
x 1250 mm

200 l

40 kg

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

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY NA ZBER KUCHYNSKÉHO
OLEJA V PET FĽAŠIACH

5,20

Nádrž 200 l 
– Olivia free   
Typ: 7752

- Skladá sa z vonkajšej
nádoby a vnútorného
suda na priame
vlievanie oleja.

- Certifikovaná
na prepravu
po pozemných
komunikáciách.

- Vybavená
hladinomerom,
automatickým uzáverom
a protizápachovým
filtrom.716,00

1150 x 1400 
x 2100 mm
500 l

73 kg

Nádrž 500 l
– Oliv Box   
Typ: 7754

- Skladá sa
z vonkajšej
a vnútornej nádoby.

- Kapsy pre vidlice
VZV v spodnej časti
nádoby.

- Vybavená
hladinomerom
a poistným
ventilom proti
rozliatiu v prípade
preplnenia alebo
prevrátenia nádoby.1 060,00

Typ: 7749

Typ: 7748

Typ: 7750

Typ: 7751

6,50

63,00

NÁDOBY NA ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Nádrž 240 l – Oliv Box
Typ: 7753

- Skladá sa z vonkajšej a vnútornej nádoby.

- Vnútorná nádoba je vyberateľná
prostredníctvom uzamykateľných dvierok.

- Vybavená oceľovými prvkami proti
prevráteniu nádrže.

Vylievaním použitého oleja do kanalizácie dochádza k výraznému znečisteniu
životného prostredia vrátane povrchových a podzemných vôd. Olej vo vode vytvára
olejový film, ktorý zabraňuje prístupu kyslíka vodným organizmom a rastlinám.
Z dlhodobého hľadiska taktiež znižuje kvalitu pitnej vody. Jeden liter oleja môže
znečistiť až 1 milión litrov vody. Na ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme,
musia byť tieto oleje správne recyklované. 

Medzi recyklovateľné oleje patria kuchynské oleje, oleje slúžiace ako nálev na potraviny
a rastlinné tuky.

Lievik na prelievanie do PET
fliaš – Gocciolina
Typ: 7747

- Odnímateľné sitko zabraňuje upchatiu
lievika a zachytáva nečistoty.

- Možnosť umývania v umývačke.

122 x 192 x 110 mm

0,080 kg

3,20

1 410,00

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

55 kg

Nádrž 800 l – Oliv Box Typ: 7755

- Nádrž sa skladá z jednotnej nádoby.

- Kapsy pre vidlice VZV v spodnej časti
nádoby.

- Vybavená oceľovými prvkami proti
prevráteniu nádrže.

851,00

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

66 kg

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

310 x 145 x 217 mm

5,5 l

7,70
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