
ECOdip
Posode za globinsko zbiranje odpadkov
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Podobno kot pri nas, tudi v večini drugih držav  količina odpadkov narašča. Hitro naraščanje količin 
odpadkov, številni negativni vplivi na okolje in porast okoljske zavesti so posledično  pospešili hitre 
spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki se zrcalijo v novi zakonodaji in nenehnem razvoju naravi  
prijaznih tehnoloških rešitev.

Revolucionarna rešitev – GLOBINSKO ZBIRANJE ODPADKOV

V ta namen smo pri podjetju Aplast razvili posodo za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip.

Količina odpadkov nezadržno raste

Odlikuje jih do 5x večji zbiralni volumen v primerjavi s klasičnimi plastičnimi posodami za odpadke. To 
bistveno zmanjša pogostost odvoza odpadkov ter posledično racionalizira stroške odvoza in zmanjša 
količino hrupa v okolici.

Več prostora naravi

70 % prostornine se nahaja pod zemljo 

Prispeva k skladnejšemu videzu okolice in večji vpetosti zbirnih po-
sod v okolje. Masa odpadkov z naleganjem drug na drugega povz-
roča gravitacijsko stiskanje, ki zmanjša prostornino odpadkov. 
Nizka temperatura zemljine in 100 % vodotesnost zbirne posode 
nevtralizirata neprijetne vonjave, ki nastajajo pri razkrajanju 
odpadkov.

Izdelava iz kemijsko odpornega in zdravju neškodljivega polietilena, izjemno odpornega na 
udarce, velike temperaturne razlike, škodljiva UV sevanja in mehanske poškodbe.

Pridobljeni certifikat najvišje kakovosti posod ECOdip.
Hitra in praktična izkopna namestitev ter enostavno vzdrževanje.

Zajamčena življenjska doba materiala posode znaša 50 let.
Tehnološka primernost za praznjenje s klasičnimi vozili za odvoz odpadkov.

Visoka kakovost, izjemna življenjska doba

Enostavno praznjenje tudi v zimskih razmerah.



Višina pokrova 1,1 m zadostuje tudi dostopu uporabnikom z zmanjšano mobilnostjo in otrokom od 
sedmih let naprej.

Možnost integracije z inteligentnimi sistemi, protipožarna zaščita

Primernost tudi za osebe z zmanjšano mobilnostjo

Osnovni tip posode za globinsko zbiranje odpadkov je izdelan tako, da ga boste lahko 
enostavno nadgradili z napredno nadzorno tehnologijo. Ta bo omogočala pametno up-
ravljalsko aplikacijo, pristopno kontrolo magnetne kartice oz. mobilne  aplikacije, senzor 
spremljanja nivoja odpadkov v posodi z analitiko spremljanja praznjenja ter logistično 
optimizacijo odvoza odpadkov. 
Naročite lahko tudi protipožarno zaščito, ki samodejno pogasi 
požar in preprečuje ponovni vžig.

Z mislijo na ločeno zbiranje odpadkov

V skladu z modernimi zahtevami trajnostnega razvoja 
imajo posode ECOdip barvno označene pokrove za 
posamezne frakcije, zato so še posebej primerne za ločeno 
zbiranje odpadkov na mestu nastanka in nadaljnjo 
predelavo.

Velikost in namestitev pokrova (pokončno ali položno) 
prilagodimo vašim željam in potrebam.

Izberete lahko tudi ALU pokrov in INOX zbiralni boben.

Za nebiološke odpadke uporabimo 
tekstilno vrečo ali kovinski vložek, 
za biološke odpadke pa kovinski vložek.

Za praznjenje je potreben samo 1 operater, 
hkrati pa se zaradi volumna posoda prazni 
manj pogosto.

Vrečo ali vložek neposredno izpraznimo v 
tovorno vozilo za odvoz odpadkov. Zbiralna 
posoda ostane dolgoročno suha in čista, kar 
zagotavlja tudi bolj higienično okolje za 
komunalne delavce.

Inovativen način praznjenja



Posode so tehnološko primerne za praznjenje z obstoječimi vozili za odvoz odpadkov, saj so opremljene 
z evropsko priznanimi prijemali za varno namestitev, dvig, praznjenje in manipulacije dvižne naprave, že 
nameščene v vozilih. Enojno dvižno prijemalo se uporablja za tekstilne zbiralne vreče, dvojno in trojno 
dvižno prijemalo ter Kinshofer sistem pa za praznjenje kovinskih ali plastičnih vložkov.

Primernost za praznjenje z vozili za odvoz odpadkov

Različne velikosti in možnosti

Posode ECOdip so na voljo tako z leseno, kom-
pozitno, kot tudi ALU oblogo, kar omogoča še 
večjo integracijo v okolje.

Naročiti jih je mogoče v 1300l, 3000l, 5000l in 
nadzemni izvedbi.

ECOdip za biološke in nebiološke odpadke

model volumen v l premer v mm teža v kg

ECOdip M 1300 1300 850 180

ECOdip M 3000 3000 1250 400

ECOdip M 5000 5000 1600 590

ECOdip za nebiološke odpadke - tekstilna vrečka

model volumen v l premer v mm teža v kg

ECOdip M 1300 1300 850 110

ECOdip M 3000 3000 1250 180

ECOdip M 5000 5000 1600 240
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Kovinski in plastični vložek              Tekstilna vreča

Enojno dvižno prijemalo      Dvojno dvižno prijemalo      Trojno dvižno prijemalo         Kinshofer sistem



Zahtevana globina izkopa za namestitev znaša 160 cm. Namestitev posode se izvaja po navodilih 
proizvajalca. Pri namestitvi večih posod na enem mestu (npr. ekološki otoki) je priporočeni razmak med 
posameznimi posodami 80 cm.

Praktična namestitev

Strokovna pomoč in svetovanje

Posode ECOdip so zaradi svojih številnih 
prednosti priljubljena rešitev tako doma kot 
v tujini.

Preverjena rešitev

Pri namestitvi posod ECOdip strokovno 
poskrbimo za pravilno namestitev zbirne posode 
ter vam tudi svetujemo pri izbiri ustrezne 
lokacije. 

Pravilna lokacija mora omogočati enostaven 
dostop tako do zbirne posode kot tudi do 
tovornega vozila za odvoz le-te. 

Pri izbiri lokacije upoštevamo še, da v bližini 
zbirne posode ni objektov, ki bi ovirali dostop do 
nje ali odvoz (npr. električni kabli).



Ju
ni

j 2
01

8 
 |  

Pr
id

rž
uj

em
o 

si 
pr

av
ic

o 
do

 ti
sk

ar
sk

ih
 n

ap
ak

 in
 te

hn
ič

ni
h 

sp
re

m
em

b.
 S

ki
ce

 so
 si

m
bo

lič
ne

.

APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenija
www.aplast.si | info@aplast.si

VAŠ PRODAJALEC:


