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Ako správne zaviesť zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu
v mestách a obciach
Novelou zákona o odpadoch č. 79/2015 z novembra 2019 sa zrušili niektoré výnimky na zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mnohé samosprávy miest a obcí sa musia pripraviť
na neľahkú a časovo náročnú úlohu zberu kuchynského odpadu v priebehu tohto roka, nakoľko od
01.01.2021 budú musieť so zberom začať.
Samotnému zberu však predchádza vytvorenie a nastavenie správnej logiky a logistiky zberu. Teda
vybavenie domácností a stojísk bytových domov nádobami na kuchynský odpad, zabezpečenie
distribúcie spojenej s intenzívnou osvetovou kampaňou, intenzity zberu a kompatibilnej zberovej
techniky. Na to, aby celý systém zberu kuchynského odpadu fungoval dobre, efektívne a s čo
najväčšou čistotou, nestačí len zabezpečiť nádoby pre občanov.
JRK Slovensko má bohaté skúsenosti so zavádzaním zberu kuchynského odpadu zo zahraničia a
okrem predaja nádob na zber kuchynského odpadu do domácností a na stojiská, vám ponúka
komplexný systém riešenia zavedenia zberu kuchynských odpadov do vášho mesta či obce. Nielen
zber, ale aj následné zhodnocovanie odpadu v kompostárni je téma, pri ktorej JRK pomáha
slovenským mestám a obciam s návrhmi a projekciou technológie a celkového riešenia
kompostární.
Mnoho samospráv sa „popálilo“ na chybách pri zavádzaní zberu BRKO.
Vďaka našim riešeniam sa vyhnete:
vysokej miere znečistenia kuchynského odpadu
nespokojným občanom, sťažujúcim sa na zápach, výskyt hlodavcov a hmyzu
nesprávne nastavenému systému zberu a ekonomicky neefektívnemu zberu
nízkej zapojenosti občanov, ktorá vedie k nízkej miere vytriedenia a nevyužitiu potenciálu
kuchynského odpadu pri znižovaní nákladov na skládkovanie
náročnému a nákladnému zabezpečeniu hygienických štandardov
nesúladu s legislatívnymi požiadavkami
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Spolu vieme nastaviť systém zberu tak, aby ste výrazne zvýšili vašu mieru triedenia a zaviedli
efektívny zber kuchynského odpadu vo vašom meste. My vieme, ako na to – graf zobrazuje analýzu
vývoja produkcie odpadu v 600 obciach s celkovým počtom 5,5 mil. obyvateľov v rokoch 2006 a
2017:
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Košíky s prevzdušňovaním na zber kuchynského
bioodpadu
V kombinácii s kompostovateľnými vreckami udrží bioodpad dlhšie bez
zápachu a hnilobných prejavov.

Dokonalý systém prevzdušnenia pre optimálne zhromažďovanie bioodpadu.
Ideálny pre použitie spolu s priedušnými kompostovateľnými vreckami a taškami.
Extra široký otvor košíka umožňuje jednoduché zosýpanie odpadu priamo z taniera či
misy.
Minimalizovanie neželaného zápachu, ktorý vzniká pri anaeróbnej aktivite baktérií.
Takmer neviditeľný vďaka možnosti zavesiť ho na dvierka kuchynskej linky, alebo
umiestniť ho pod kuchynský drez.
Špeciálne dno zadržiavajúce a zabraňujúce výluhom

Typ:
Objem:
Rozmery:

Stelo 7

Stelo 10

7 litrov

10 litrov

270 x 205 x 200 mm

238 x 320 x 275 mm

Farba:

zelená / hnedá

zelená / hnedá

Cena:

2,60 EUR bez DPH

2,80 EUR bez DPH

Materiál:

Stelo
EVO 10
10 litrov

270 x 275 x 220
mm
100% recyklovateľný polypropylén, odolný voči UV slnečnému
žiareniu, chemickým prostriedkom a biologickému
materiálu

Prevzdušňovanie vo veku:
Prevzdušňovacie otvory
v stenách:
Odpojiteľné veko:
Výstupky na uchytenie vreciek:
Špeciálne dno pre lepšie
prúdenie vzduchu:
Slot pre umiestnenie RFID
čipu:
hnedá
3,00 EUR bez DPH

* Uvedené ceny sú jednotkové. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme samostatnú cenovú ponuku
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Kompostovateľné vrecká do košíkov a smetných
nádob

Vrecká vyrobené zo 100 % kompostovateľného škrobu.
Certifikované podľa normy EN 13 432: Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním
a biodegradáciou.
Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu.
Významne znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.
Výrazne redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu bežného pri voľne položenom
biologickom odpade.
Robia zo separácie a zberu bioodpadu hygienickú a jednoduchú činnosť.

Vhodné pre
košík/nádobu:

Stelo 7

Stelo 10
Stelo 10 EVO

Objem:

7 litrov

10 litrov

120 litrov

240 litrov

Rozmery:

40 x 40 cm

42 x 42 cm

95 x 120 cm

125 x 145 cm

Materiál:

Smetná nádoba
240 litrov

100% recyklovateľný a kompostovateľný škrob

Hrúbka
materiálu:
Certifikát
EN 13432:

13 mikrónov

14 mikrónov

Balenie:

25 ks / rolka

25 ks / rolka

Cena/rolka:

Smetná nádoba
120 litrov

2,00 EUR bez DPH 2,30 EUR bez DPH

20 mikrónov

20 ks / rolka
19,00 EUR bez DPH

20 mikrónov

20 ks / rolka
29,00 EUR bez DPH

* Uvedené ceny sú jednotkové. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme samostatnú cenovú ponuku
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Smetné nádoby na zber BRKO
Smetné nádoby určené na zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu

Kvalitné nádoby sú vyrobené v Nemecku z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE
Všetky nádoby sú vybavené RFID čipom pre budúcu elektronickú evidenciu odpadu.
Možnosť trvalej antibakteriálnej úpravy Compolux pre minimalizáciu zápachu, množeniu
baktérií a lariev.
Ďaľšími voliteľnými prvkami sú gravitačné zámky, veko s integrovaným biofiltrom či veko
so strieškou proti dažďu.

Typ:

Schafer GMT 120
extra

Objem:

120 litrov

Rozmery:

50,5 x 100 x 55,5 cm

Materiál:

Schafer GMT 120
extra COMPOLUX
120 litrov
50,5 x 110 x 75,5 cm

Schafer GMT 240
extra

Schafer GMT 240
extra COMPOLUX

240 litrov

240 litrov

58 x 110 x 78 cm

58 x 110 x 78 cm

Polyetylén s vysokou hustotou HDPE

Integrovaný RFID čip pre
elektronickú evidenciu:
Prevzdušňovacie otvory
v stenách:
Mriežka na dne nádoby pre
oddelenie tekutej frakcie:
Permanentná
antibakteriálna úprava:
Farba:

hnedá

hnedá

hnedá

hnedá

Cena:

44,00 EUR bez DPH

52,00 EUR bez DPH

57,00 EUR bez DPH

74,00 EUR bez DPH

Cena
s biofiltrom:

79,00 EUR bez DPH

90,50 EUR bez DPH

98,00 EUR bez DPH

116,00 EUR bez DPH

* Uvedené ceny sú jednotkové. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme samostatnú cenovú ponuku
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Nádoby na zber BRKO z rodinných domov

Nádoby určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností rodinných domov

Nádoby sú vyrobené zo 100 % recyklovateľného polypropylénu , ktorý je odolný voči UV
slnečnému žiareniu, chemickým prostriedkom a biologickému materiálu
Všetky nádoby sú vybavené slotom pre uloženie RFID čipu pre budúcu elektronickú
evidenciu odpadu.
Pre všetky veľkosti nádob sú dostupné kompostovateľné vrecká.
URBA 20 má rukoväť s ingegrovaným zámkom veka (sklopená rukoväť uzamkne veko) poistka neželanému otvoreniu nádoby.
Typ:
Objem:
Rozmery:
Materiál:

URBA 20
20 litrov
29,5 x 34 x 39,5 cm

URBA 30

URBA 40

30 litrov

40 litrov

42 x 36,5 x 34,5 cm

42 x 36,5 x 44,5 cm

100% recyklovateľný polypropylén, odolný voči UV slnečnému
žiareniu, chemickým prostriedkom a biologickému
materiálu

Slot pre umiestnenie RFID
čipu:
Rukoväť s poistkou pre zaistenie veka
nádoby:
Farba:

hnedá/zelená

hnedá/zelená

hnedá/zelená

Cena:

7,90 EUR bez DPH

13,40 EUR bez DPH

14,40 EUR bez DPH

Kompostovateľné vrecko –
balenie:

20 ks / rolka

20 ks / rolka

20 ks / rolka

Cena/balenie:

3,20 EUR bez DPH

5,70 EUR bez DPH

5,70 EUR bez DPH

* Uvedené ceny sú jednotkové. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme samostatnú cenovú ponuku

