Stiskanje je zabavno
in otročje lahko
Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.
Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z uporabo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok.
Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže in bioloških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica.

Fiksna ročna stiskalnica
za plastenke in pločevinke

Biološko razgradljive
in kompostirne vrečke

Stiskalnica je lepo oblikovana
in močne konstrukcije.
Barve: oranžna, rumena, modra

• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• zbiranje odpadkov postane
bolj higienično,
• pogostost pranja posode
se zmanjša,
• rešujejo problem
neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo
na kvaliteto komposta,
• najcenejše bio-vrečke v mestu.

Zložljiva ročna stiskalnica
za plastenke in pločevinke
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka
shranimo v predal.
Barva: rumena

Posoda za odlaganje
organskih odpadkov
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
• iz 100 % recikliranega materiala,
ki je odporen proti UV-žarkom,
• zaobljeni robovi ter gladka
zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen
na telo posode,
• povsem gladek ročaj
za lažje čiščenje,
• s sistemom proti
nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Biološko razgradljive
in kompostirne podloge
• po 10 podlog za 120ali 240-litrske zabojnike
za biološke odpadke,
• biološko razgradljive,
iz koruze in krompirja,
• zaščitijo posodo
in rešujejo problem higiene
(tudi na robu posode),
• zmanjšujejo pogostost
pranja zbiralnikov,
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
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