
 
 

Kupní smlouva 

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku 
v platném znění  

    

1. Smluvní strany 

Kupující: 

  

Název firmy:  Obec Kačice 

Sídlo:  Masarykova 20, 273 04 Kačice 

IČ: 00234494 

DIČ: CZ00234494 

Bankovní spojení: 4121141/0100 

TEL.:  312 655 623 

E-mail: info@kacice.cz 

Zastoupený: Liborem Němečkem, starostou obce 

 

a 

 

Prodávající:  

Název firmy:  MEVA-TEC s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ: 62742051 

DIČ:   CZ62742051 

Bankovní spojení: KB Roudnice nad Labem 

TEL.:  416 823 181 

FAX: 416 823 185 

Statutární orgán: Ing. Vilém Bajer - jednatel 

 

uzavírají tuto kupní smlouvu: 

 



 
2. Předmět smlouvy  - zboží 
 
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží: 
 
36 ks Kompostérů o objemu 445 l 
30 ks Kompostérů o objemu 650 l 
29 ks Kompostérů o objemu 800 l 
37 ks Kompostérů o objemu 1100 l 
17 ks Kompostérů o objemu 1400 l 
32 ks Kompostérů o objemu 2000 l 
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m3 
 
Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, 
českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým 
normám, platným pro daný druh zboží.  
 
Organizace dodávky zboží 
Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku 
Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice. 

 
3. Doba a místo plnění: 
 
Doba plnění:  

Termín plnění je nejpozději do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i 
před termínem uvedeným pro dokončení.  

Místo plnění:  
Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Obecní úřad Kačice, 
Masarykova 20, 273 04 Kačice. 

 
4. Cena  
 

Název položky Bez DPH DPH 21 % vč. DPH 

36 ks Kompostérů o objemu 445 l 84 600,00 Kč 17 766,00 Kč 102 366,00 Kč 

30 ks Kompostérů o objemu 650 l 79 500,00 Kč 16 695,00 Kč 96 195,00 Kč 

29 ks Kompostérů o objemu 800 l 93 090,00 Kč 19 548,90 Kč 112 638,90 Kč 

37 ks Kompostérů o objemu 1100 l 132 460,00 Kč 27 816,60 Kč 160 276,60 Kč 

17 ks Kompostérů o objemu 1400 l 74 290,00 Kč 15 600,90 Kč 89 890,90 Kč 

32 ks Kompostérů o objemu 2000 l 174 720,00 Kč 36 691,20 Kč 211 411,20 Kč 

1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m3 17 990,00 Kč 3 777,90 Kč 21 767,90 Kč 

CENA CELKEM 656 650,00 Kč 137 897,00 Kč 794 547,00 Kč 

 
Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a 
obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. 
Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. 

 
 



 
5. Platební podmínky:   

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 

30 dnů od doručení daňového dokladu. 

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura 
obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li 
cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu 

vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení 

obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003319. 

 
6. Předání a převzetí zboží 

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání. 

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. 
Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu 
dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle 
právních předpisů a technických norem. 

 

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou 

cenu. 

 
7. Odpovědnost za vady, Záruky 

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění. 

 
8. Záruční a pozáruční servis 

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných 

technologických podmínek a technických norem v jakosti I. 

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu 

poskytuje po dobu  

Minimálně 24 měsíců 

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které 

výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží 

odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.  

 
9. Sankce za porušení smluvních vztahů 

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za 
podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy. 

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti 
platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení.  

 
10. Odstoupení od smlouvy 

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení 
smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby 



 
plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy 
s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy 

z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody. 

 
11. Ostatní ujednání  

a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání 

předmětu smlouvy kupujícímu. 

b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve 

sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato 

skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku.  Skutečné náklady na odstranění vady 

přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady 

kupujícímu uhradit. 

e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci: 
- Návod k použití 
- Dodací list 
 

g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole. 

h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídícího orgánu 
MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu. 

i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a 
další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení 
akce. 

 
12. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující. 
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran. 

 
13. Přílohy 
 
Příloha č. A – Technická specifikace 
 
 

Za prodávajícího Za kupujícího: 

V Roudnici nad Labem V Kačici 

dne: 14.7.2017 dne: 

 

_________________ _________________ 

Ing. Vilém Bajer Libor Němeček 

jednatel starosta 





  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 3956/2017 

Kontejner na textil 

 

Technická data 

Materiál  Ocelový plech 
Tloušťka plechu  1 mm 
Hmotnost  350 kg 
Objem  2,5 m

3
/2500 l

 
 

Vhoz  955 mm x 470 mm 
Šířka  1145 mm 
Hloubka  1210 mm 
Výška  2200 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s dokumentem vydaného TÜV SÜD Czech dle ČSN EN ISO/IEC 17020 dle 
nařízení vlády č. 176/2008 Sb., splňující normy ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 349+A1:2008, ČSN EN ISO 
13857:2008. 
 

Určení 

Kontejner o síle plechu 1 mm je doporučen pro sběr textilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zpracoval: Přemysl Chanenka       ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017         Podpis 
 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 

Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 3956 

Kontejner na textil 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál  Ocelový plech 
Tloušťka plechu  1 mm 
Hmotnost  350 kg 
Objem  2,5 m

3
/2500 l

 
 

Vhoz  955 mm x 470 mm 
Šířka  1145 mm 
Hloubka  1210 mm 
Výška  2200 mm 

 

Vlastnosti 

- Zinkovaná konstrukce vyplněná zinkovanými 
plechy. 

- Recyklovatelný. 
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého 

textilu. 
- Odolné proti klimatickým změnám. 
- Stojny umožňující snadnou manipulaci za pomoci VZV techniky. 

Určení 

- Kontejner o síle plechu 1 mm je doporučen pro sběr textilu. 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT 8907/2017 

Kompostér - 800 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 22 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 800 l 
Průměr 1290 mm 
Výška 850 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 800 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 

Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 8907 

Kompostér - 800 l 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 22 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 800 l 
Průměr 1290 mm 
Výška 850 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 800 m

2
. 

Dodatky 

- Minimální životnost je 20 let. 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT 8908/2017 

Kompostér – 2000 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 39 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 2000 l 
Průměr 1780 mm 
Výška 1130 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 2000 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 

Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 8908 

Kompostér – 2000 l 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 39 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 2000 l 
Průměr 1780 mm 
Výška 1130 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 2000 m

2
. 

Dodatky 

- Minimální životnost je 20 let. 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT 8909/2017 

Kompostér - 1400 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 36 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 1400 l 
Průměr 1450 mm 
Výška 1130 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 1400 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 
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Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 8909 

Kompostér - 1400 l 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 36 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 1400 l 
Průměr 1450 mm 
Výška 1130 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 1400 m

2
. 

Dodatky 

- Minimální životnost je 20 let. 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT 8911/2017 

Kompostér – 1100 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 32 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 1100 l 
Průměr 1290 mm 
Výška 1030 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 1100 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 
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Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 8911 

Kompostér – 1100 l 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 32 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 1100 l 
Průměr 1290 mm 
Výška 1030 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 1100 m

2
. 

Dodatky 

- Minimální životnost je 20 let. 

mailto:info.mevatec@meva.eu


  

 
Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail:  info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 8915/2017 

Kompostér – 650 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 21 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 650 l 
Průměr 1200 mm 
Výška 850 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 650 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 
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PRODUKT č. 8915 

Kompostér – 650 l 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 21 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 650 l 
Průměr 1200 mm 
Výška 850 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 650 m

2
. 

Dodatky 

- Minimální životnost je 20 let. 
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PRODUKT č. 8917/2017 

Kompostér – 445 l 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 17 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 445 l 
Šířka 790 mm 
Hloubka 790 mm 
Výška 1050 mm  

 

Způsob posouzení shody 

Prohlášení je vyhotoveno v souladu s Prohlášením o shodě a certifikace výrobce, Conformation about validity of 
Container Trading s prodloužením certifikace do roku 2018 Container Trading GesmbH, vydané 17. 5. 2017. 
 

Určení 

Určeno ke kompostování. 
Určeno pro zahrady s rozlohou cca 440 m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Přemysl Chanenka      ………………………………………………….. 
Datum: 29. 5. 2017        Podpis 
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PRODUKT č. 8917 

Kompostér – 445 l 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

Materiál Recyklovaný polyetylén (HDPE) 
Hmotnost 17 kg 
Tloušťka stěny 6 mm 
Objem 445 l 
Šířka 790 mm 
Hloubka 790 mm 
Výška 1050 mm 

 

Vlastnosti 

- Vyroben z recyklovaného polyetylénu. 
- Odolnost proti poškození. 
- Odolnost proti UV záření. 
- Opatřen horními dvířky umožňující pohodlné plnění. 
- Vyjímání kompostu bočními a spodními dvířky. 
- Velké množství otvorů pro provzdušňování. 
- Vybaven inteligentním systémem větrání zabraňujícím ucpávání odpadem. 

Barevné provedení 

- Zelená barva. 

Určení 

- Určeno ke kompostování. 
- Určeno pro zahrady s rozlohou cca 440 m

2
. 

 

Dodatky 
 
- Minimální životnost je 20 let. 
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