
Zbierajte biologicky rozložiteľný odpad pohodlne, hygienicky a efektívne. 
Zvoľte odolné nádoby, špeciálne prispôsobené na zber tohto špecifického 

odpadu a vyhnete sa zbytočným problémom.

robustná konštrukcia 

veko s dvojbodovými pántmi

vystužené dno 

vystužený zdvíhací hrebeň  

vyrobený z polyetylénu s vysokou
hustotou (HDPE)

možná individuálna razba veka a tela

vynikajúce vybavenie pre najnovšie
vyprázdňovacie zariadenie

integrované čipové hniezdo
pre transpondér

bezproblémové používanie

k dispozícii je veľa voliteľných
zamykacích systémov

dlhá životnosť

k dispozícii sú rôzne vkladacie clony

špeciálne farby sú k dispozícii na žiadosť

vystužené teleso kolesa a podpera kolies

k dispozícii sú dodatočné možnosti
na zníženie hluku

v súlade s DIN EN 840 

farba - hnedá RAL 8025

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU 
URBA PLUS

NÁDOBA NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 



Šírka (mm) 

Koše na biologický odpad

448 +/- 5

975 max.

60 l

Výška (mm)

530 max.Hĺbka (mm) 

Nominálny objem 60 ± 10/0

40Náklad (kg) 

200

448 +/- 5

975 max.

80 l

530 max.

80 ± 18/-5

40

200

505 max.

1005 max.

120 l

555 max.

120 ± 8/-6

48

200

505 max.

1100 max.

140 l

555 max.

140 ± 6/-12

56

200

505 max.

1100 max.

180 l

755 max.

180 ± 40/-10

72

200

580 ± 5

1100 max.

240 l

740 max.

240 ± 15/-5

96

200Priemer kolies

minimálna medzera okolo veka poskytuje
zvýšenú možnosť cirkulácie vo vnútri nádoby
dodatočné zníženie hluku

Vetranie veka s rozperami

univerzálne veko s biofiltrom umožňuje
celoročne čistý a hygienický zber
kompostovateľného odpadu bez zápachu
každé dva týždňa

Veko s biofiltrom

prívod vzduchu je umožnený cez vetracie
otvory v stenách nádoby

Vetracie otvory

podporné a posuvné rebrá zabezpečujú
väčšiu pevnosť a odolnosť

Vystužené dno

mriežka zabezpečuje, že vlhkosť v biologickom
odpade sa môže odparovať a odfiltrovať
mriežka je sklopná – môže sa sklápať
na prednej alebo zadnej strane nádoby

Odtoková mriežka

otvory umožňujú prívod vzduchu
a odparovanie vlhkosti
dažďová strecha chráni
pred vniknutím vody

Vetranie veka vrátane krytu
na ochranu pred dažďom



Unikátna mikrobiálna úprava nádoby zabezpečí maximálny komfort
a hygienický zber biologicky rozložiteľného odpadu.
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JRK Slovensko

aktívna zložka pridávaná do plastového
granulátu zabraňuje prilňutiu bioodpadu

zlepšuje hygienické podmienky pre zber
odpadu

zabraňuje prilnutiu bioodpadu
na steny nádoby

zabezpečí zníženie nepríjemných zápachov, 
zamotenie baktériami, riziko výskytu 
infekčných chorôb

umožňuje jednoduché a rýchle
čistenie nádoby

zabezpečí zotrvanie bioodpadu 
v optimálnom stave pre 
kompostovanie

ideálne pre priemyselnú likvidáciu verejného
a súkromného odpadu

vysoko kvalitný HDPE materiál, odolný voči
extrémnemu namáhaniu, UV stabilný, odolný 
voči kyselinám a zásadám

ióny s vysokou aktivitou sa neustále tvoria
na povrchu nádoby

ióny napádajú metabolické systémy buniek
takým spôsobom, že primitívne organizmy
odumierajú

účinné látky sú ukotvené podľa veľkosti
a konštrukcie v nosičovom materiáli
a nemôžu uniknúť

účinná látka bráni priľnutiu baktérií
a húb na povrch

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU 
URBA PLUS

NÁDOBA NA BIOODPAD
COMPOLUX

BAKTÉRIE

HUBY

ZÁPACH

Compolux


