Katalog Ekonakup.cz

Objednávky z tohoto katalogu či dotazy zasílejte na email j an.moravec@ekodomov.cz či volejte
na tel. číslo 721 053 800.

Kompostéry

Jednokomorový dřevěný kompostér JERY 1000
•
•
•
•
•
•

52 kg
z odolného modřínového dřeva
rychlá montáž a demontáž
snadná změna umístění kompostéru
ideální pro zahradní a kuchyňský odpad
vyrobeno v ČR, výrobce Ekodomov, z.s.

Velkoobchodní cena 3 532, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 4 750, vč. DPH)

Dvoukomorový dřevěný kompostér JERY DUO 800
•
•
•
•
•
•
•
•

45 kg
z odolného modřínového dřeva
rychlá montáž a demontáž
snadná změna umístění kompostéru
ideální pro zahradní a kuchyňský odpad
usnadňuje překopávání
šroký výběr velikostí od 800 do 2000 litrů
vyrobeno v ČR, výrobce Ekodomov, z.s.

Objem

JERY DUO 800

JERY DUO 1400

800 litrů

1400 litrů

JERY DUO 2000
2000 litrů

Rozměry

130x65x108 cm

180x80x108 cm
200x100x10cm

VO cena bez DPH

4 455,10 Kč

4 760,10 Kč

4 946,00 Kč

Dop. MO cena s DPH 5 990,00 Kč

6 400,00 Kč

6 650,00 Kč
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Tříkomorový dřevěný kompostér JERY TRIO 1200
•
•
•
•
•
•
•
•

140 kg
z odolného modřínového dřeva
rychlá montáž a demontáž
snadná změna umístění kompostéru
ideální pro zahradní a kuchyňský
odpad
usnadňuje překopávání
široký výběr velikostí od 800 do 2000
litrů
vyrobeno v ČR, výrobce Ekodomov,
z.s.

JERY TRIO 1200

JERY TRIO 3000

Objem

1200 (3x400) litrů

3000 (3x1000) litrů

Rozměry

195x65x108 cm

300x100x108 cm

VO cena bez DPH

5 942,60 Kč

7 065,70 Kč

Dop. MO cena s DPH

7 990,00 Kč

9 500,00 Kč

Komunitní kompostér SIVA DUO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25500, Kč vč. DPH
120 kg
Rozměry: 130 cm x 125 cm x 71 cm
(š x v x h)
pro 1015 domácností
pro sídlištní a bytovou zástavbu
zateplený, komostování probíhá i v zimě
uzamykatelný, klíč dostane jen zapojená
skupina lidí ochrana před znečištěním
bytelný, z recyklovaného plastu
rošt na odvedení přebytečné vody
chráněný proti vniknutí hlodavců
vyrobeno v ČR, výrobce Ekodomov, z.s.

Velkoobchodní cena 19 599,17, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 25 500,00, vč. DPH)
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Komunitní kompostér SIVA TRIO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hmotnost 210 kg
pro 1522 domácností
Rozměry: 200 cm x 120 cm x 66 cm
pro sídlištní a bytovou zástavbu
zateplený, komostování probíhá i v zimě
uzamykatelný, klíč dostane jen
zapojená skupina lidí ochrana před
znečištěním
bytelný, z recyklovaného plastu
rošt na odvedení přebytečné vody
chráněný proti vniknutí hlodavců
vyrobeno v ČR, výrobce Ekodomov, z.s.

Velkoobchodní cena 19 599,17, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 28 745,45, vč. DPH)

Kompostér JRK PREMIUM 1050
•
•
•
•
•

28 kg
z odolného plastu, zelená barva
průměr základny: 136 cm
výška: 107 cm
ideální pro zahradní a kuchyňský odpad

Velkoobchodní cena 2 999,00, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 3 630,00, vč. DPH)
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Zateplené otočné kompostéry Jora 125
●
●
●
●
●

plně uzavřený a dokonale zabezpečený proti
škůdcům
snižuje či úplně odstraňuje zápach
postranní ventily napomáhají přístupu vzduchu
snadné otáčení
dvoukomorový systém umožňuje kontinuální
kompostování

JORA 125

JORA 270

JORA 400

Rozměry bubnu (mm)

710 x 600

920 x 700

1170 x 800

Rozměry vč. stojanu (mm)

950 x 700

1150 x 700

1400 x 800

Výška vč. vysokého stojanu (mm)

1200

1250

1300

Hmotnost (kg)

29

38

68

Objem (litr)

125

270

400

Kapacita litrů / týden

10  12

25  30

50  100

VO cena bez DPH

7 456,77 Kč

10 461,57 Kč

20 449,58 Kč

Dop. MO cena s DPH

9 702,00 Kč

13 612,00 Kč

26 607,90 Kč
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Koše na bioodpad
Odvětrávaný koš BioMat AirBox® (8 litrů)
●
●
●
●
●
●
●
●

Rozměry: Š 240 x D 195 x V 255 mm
Odvětrávaný koš určený k hygienickému třídění
bioodpadu v bytě
Speciálně vyvinutý pro 100% kompostovatelné sáčky
Víko s mikroperforací umožňuje odvětrávání a brání
hmyzu ve vlétnutí do koše
Koš bioMat® AirBox® lze snadno zavěsit na zeď či do
kuchyňské linky pomocí dvou šroubků
Koš je snadno omyvatelný, dno koše má nízké
zaoblené výstupky
Vysušuje bioodpad a snižuje jeho případný zápach
Za velkoobchodní ceny odběr min. 20 ks

Velkoobchodní cena 84,01, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 133,00, vč. DPH)

Odvětrávaný koš BioMat AirBox® (8 litrů)
●
●
●
●
●
●
●
●

Rozměry: Š 235 x D 200 x V 225 mm
Odvětrávaný koš určený k hygienickému třídění
bioodpadu v bytě
Speciálně vyvinutý pro 100% kompostovatelné sáčky
Víko s mikroperforací umožňuje odvětrávání a brání
hmyzu ve vlétnutí do koše
Koš bioMat® AirBox® lze snadno zavěsit na zeď či do
kuchyňské linky pomocí dvou šroubků
Koš je snadno omyvatelný, dno koše má nízké
zaoblené výstupky
Vysušuje bioodpad a snižuje jeho případný zápach
Za velkoobchodní ceny odběr min. 20 ks

Velkoobchodní cena 84,01, Kč bez DPH
(doporučená MO cena 130,00, vč. DPH)
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Sáčky na bioodpad

Taška 20 litrů

Papírové sáčky
litrů

Sáček 20 litrů

Sáček na psí exkrementy

Svačinový sáček

Kompost. Pytle 120

Papírový kompostovatelný pytel 90 litrů
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Výhody kompostovatelných sáčků
●
●
●
●
●
●
●
●

jsou paropropustné  pečivo a jiné potraviny v nich mohou "dýchat", vydrží tak déle
čerstvé
mají mechanické vlastnosti a vzhled podobný taškám z HDPE  "igelitkám"
lze je opakovaně použít
jsou dlouhodobě skladovatelné a vyrobené z přírodních obnovitelných zdrojů
jsou plně kompostovatelné i v domácím kompostu a vhodné i pro komunitní
kompostování na sídlištích
jsou certifikovány značkou OK Compost
jsou vyrobeny v ČR
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