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Záhradné kompostéry THERMOKING 900
Kompostéry slúžia na prípravu kvalitného kompostu z organických 
odpadov (zo záhrady, kuchyne a pod.).

• veľmi odolné proti deformácii vďaka zosilneným a vystuženým stenám,
• jednoduché plnenie zhora (odklopné veká),
• ľahké vyberanie kompostu,
• optimalizovaný vetrací systém,
• pri Thermokingu a Thermostare prebieha urýchlené kompostovanie 

vďaka stenám vyrobených z Thermolenu (zaisťuje zvýšenú tepelnú 
izoláciu stien a teda lepší priebeh kompostovania),

• jednoduchá montáž bez použitia náradia,
• ku kompostérom Thermoking, Ecoking a Ecomaster je možné 

dokúpiť spodný rošt proti škodcom.

ďalšie typy nájdete na našich stránkach 

www.elkoplast.sk

Objednávat môžete na

shop.elkoplast.sk
alebo si zažiadajte o individuálnu cenovú 
ponuku na obchod@elkoplast.sk. 

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
adresa: Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice 
tel.: +421 32 64 91 329 | e-mail: elkoplast@elkoplast.sk

Typ objem (l) farba dĺžka
(mm)

šírka
(mm)

výška
(mm)

Thermoking 900 900 zelená 1000 1000 1000



Dekoratívne plastové nádrže na dažďovú 
vodu SEINE 300/650
Nádrže sú určené na zachytávanie dažďovej vody zo striech. Voda 
z nádrže je používaná na polievanie záhrad.

• najpredávanejšia záhradná plastová nádrž na dažďovú vodu,
• súčásťou dodávky je plastový výpustný kohútik a kotviace oká 

fixujúce nádrž pri silnom vetre,
• na boku nádrže je tiež servisný výpustný otvor na vypúšťanie 

nádrže na zimu a čištenie,
• záručná doba 5 rokov.

Nádoby na zimný posyp
Nádoby sú určené k uskladneniu posypového materiálu (napr. piesok, 
štrk, soľ).

• vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu, 
• dlhá životnosť,
• vysoká tvarová stabilita,
• odolnosť proti UV žiareniu,
• ľahké čistenie sprejových nástrekov,
• záručná doba 5 rokov.

Posypové vozíky
Americké posypové vozíky EarthWay® slúžia v zimnom období k posy-
pu chodníkov sypkými materiály, ako sú soľ, piesok a pod. V lete použí-
vané pre vysievanie trávnikov, hnojenie a aplikácii chemických príprav-
kov. Využitie pri firmách, obchodoch, záhradách, rodinných domov.

• ľahké a obratné, jednoduchá obsluha,
• typická šírka posypu 2,5 - 3,5 m,
• 3-otvorový rozmetací systém Ev-N-spred pre rovnomerný posyp,
• regulácia množstva posypu páčkou na rukoväti pre presné 

dávkovanie,
• rýchlym opätovným nastavením výsypnej klapky možno docieliť 

asymetrické rozmetanie materiálu na jednej strane,
• rukoväť potiahnutá penovkou pre príjemnejší úchop v zime,
• robustná prevodovka,
• veľké a široké vzduchové kolesá aj pre nekvalitný terén pre stabilitu 

a ľahkú manévrovateľnosť na nerovnom alebo mäkkom povrchu,
• červený zásobník a rozmetací tanier z odolného plastu a teda aj 

korozuvzdorné,
• rámy vozíkov z čiernej lakovanej ocele a teda aj odolný voči korózií,
• dodávané skompletizované na okamžité použitie.

Typ/farba objem (l) dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

SEINE piesková 300 580 370 1820

SEINE zelená 300 580 370 1820

SEINE zelená 650 790 500 2100

SEINE hnedá taupe 650 790 500 2100

Typ objem (l) dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

SBA 220 220 885 585 650

SBA 420 420 1100 800 735

uzamykanie na 
visiaci zámok

ukotvenie proti 
krádeži

nádoba bez 
výsypného otvoru

Posypový vozík SA 31

Typ objem (l) priemer kolies (mm) hmotnosť (kg)

SA 31 31 250 8,2

Opcie

ZACHYŤME SI ZRÁŽKOVÚ VODU ZO ŠKOLSKEJ STRECHY

ABY SA NÁM V ZIME NEŠMÝKALO



Plastové nádoby na odpad 120/240 l 
• Vyrobené z HDPE v súlade s normami EN 840 -1, -5, -6,
• príslušenstvo vrátane vhadzovacích otvorov, uzamykateľné 

prevedenie a pod.,
• kolieska priemer 200 mm, pozinkovaná oska,
• rôzne farebné prevedenie.

Verzia na bioodpad
• vetracie otvory na bočných stranách pre optimálnu cirkuláciu 

vzduchu vo vnútri nádoby,
• redukcia odpadu až o 30%,
• obmedzenie tvorby zápachu.

Kôš na triedený odpad RECYCLING 50 l
• farebné veká na jednoduché triedenie odpadu,
• vhodný ako pre vnútorné tak aj pre vonkajšie využitie,
• vyrobené z polyprophylenu.

Kôš na triedený odpad ECOSORT 60-75 l
• vysoko kvalitný a estetický odpadkový kôš s objemom 60 a 75 l,
• vhodný pre triedený zber odpadu v kanceláriách, nemocničných 

zariadeniach, priemyselných a iných objektoch,
• tvar a veľkosť spĺňa podmienky pre použitie v stiesnených priestoroch,
• všetky nádoby vybavené 2 ks madiel,
• veko univerzálne pre obe veľkosti,
• veka v mnohých variantoch: bez otvoru (čierne), na papier (modré), 

na plechovky (červené), s výkyvnou klapkou (čierne), na sklo (zelené 
alebo aqua), na plasty (žlté), na dôverné dokumenty (červené),

• červené veko na papier (dôverné dokumenty) je opatrené štrbinou 
a zámkom proti neoprávnenému prístupu k obsahu koša,

• vyrobené z polyetylénu.

Kôš na triedený odpad URBA PLUS 40 l
• stohovateľné odpadkové koše na triedený zber,
• nízke nároky na miesto,
• vhadzovací otvor s klapkou (veko vo veku) zachováva trvalý prístup 

do koša,
• sklopné madlo automaticky blokuje nechcené otvorenie veka,
• farebné odlíšenie košov umožňuje ľahkú orientáciu pri triedení 

odpadu: papier (modrá), plasty (žltá), sklo (zelená), plechovky 
(červená),

• použitý materiál odoláva UV žiareniu a mnohým chemickým látkam,
• vyrobené z polyprophylenu.

Typ objem (l) dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

Urba Plus 40 420 405 425Urba Plus 40 l - funkčné a stohovateľné

Model/Volum dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

120 l 490 550 935

240 l 580 725 1080

Model/Volum dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

EcoSort 60 l 595 275 630

EcoSort 75 l 595 275 760

Vetracia mriežka v bionádobe 240 l

Nádoby na odpad 120 l

AJ V TRIEDACH A NA CHODBÁCH MÔŽEME ODPAD 
POCTIVO TRIEDIŤ

EcoSort 60/75 l



Kôš na triedený odpad ALICANTE REC 45 l 
• minimalistický reprezentatívny dizajn predurčuje použitie vo 

firmách, hoteloch, inštitúciách a podobne,
• polyesterová prášková farba a galvanizovaná oceľ,
• držiaky na uchytenie vriec,
• horné veko s pántami,
• gumené nožičky,
• otvory pre ukotvenie k podlahe,
• horné veko so symbolmi na triedenie (plasty, papier, sklo, zvyškový 

odpad) s pántami. Na prianie dopĺňame o symboly bioodpad, plechovky.

Kôš na triedený odpad SMART
• jednotlivý druh odpadu má samostatne vynímateľnú vnútornú 

nádobu o objeme 50 litrov,
• odlišná farba vhodu a výrez na separovanie správneho odpadu,
• ergononomický design,
• veko na pántoch,
• ľahké čistenie a vyprázdňovanie,
• odolný proti nárazu,
• telo a vnútro nádoby vyrobené z polyetylenu,
• označenie triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, zmiešaný odpad).

Kôš MaxAir na kuchynský bioodpad 7 l
MaxAir je špeciálne vyvinutý kôš spoločnosťou BioBag pre použitie 
v domácnosti. Nádoba na kuchynský odpad je:

• ideálny na separáciu biologického odpadu z kuchyne,
• jednoduchý a praktický design,
• odvetrávaná zo všetkých strán, s mriežkou v spodnej časti, ktorá 

zaisťuje extra vetranie a ďalej vetranie cez všetky štyri steny a veko,
• pre tento kôš sú vhodné priedušné vrecká BioBag 10 l.

Kompostovateľné vrecia BioBag 10 l
• vrecia sú priedušné a kompostovateľné spoločne s potravinami, 
• vďaka odparovaniu vlhkosti odpad vysychá a neutralizuje tak 

nepríjemné pachy,
• účinná bariéra proti prenikaniu baktérií, vírusov a plesní,
• lepšie hygienické podmienky pri zvoze odpadu,
• rozmery 420 x 450 mm, 15 mikrónov.

Lis na PET fľaše ECOPRESS
• výrazná redukcia objemu PET fliaš pred ich vhodením do 

odpadkového koša či kontajneru,
• rozmery d x š x v: 165 x 115 x 490 mm.

Typ objem (l) dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

MaxAir 7 252 207 220

Typ objem (l) dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

Alicante REC 45 255 255 750

Typ otvory dĺžka (mm) šírka (mm) výška (mm)

Smart DUO 2 750 400 800

Smart TRIO 3 1125 400 800

Smart QUATTRO 4 1500 400 800

Kôš MaxAir 7 l a kompostovateľné vrecia Biobag 10 l

ALICANTE REC 45 l

Lis na PET ECOPRESS

SMART DUO - 2 otvory (papier/plasty)

KÔŠ IDEÁLNY NA ŠKOLSKÉ CHODBY - pevný, stabilný 
v rôznych 2–3–4 kombináciach. Tabuľkové označenie 
upravíme na želanie podľa zberaného odpadu.


