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Komplexná bytová výstavba (KBV)



25 R O K O V N A
SLOVENSKU

1 8 9 8 –  2 0 1 8

120
y e a r s

MEVA
Krátka 574, 049 51  Brzotín časť Bak

Tel. číslo: 058/7327483
email: meva.sk@meva.eu, web: www.meva.sk

-SK s.r.o. Rožňava 

V tomto letáku ste mohli nájsť základnú ponuku nádob a kontajnerov z nášho katalógu. Viac informácií a produktov 
nájdete na www.meva.sk prípadne na vyžiadanie Vám zašleme kompletný produktový 
katalóg, ktorý obsahuje viac ako 4000 produktov. Na vyžiadanie Vám veľmi radi 
vypracujeme cenovú ponuku na Vami vybrané výrobky, kde 
prosím nezabudnite uviesť aj Vami požadovaný počet.

Pre hygienizáciu ponúkame 2 riešenia:
a) CSC KONTAJNER – cca 1-4 týždňový proces spracovania, v závislosti od použitého odpaduzloženia 

Technológia, ktorá rieši problémy zberu a skladovania bioodpadu ako :
• Anaeróbne zóny vo vnútri odpadu.

• Emisie (zápach, emisie skleníkových plynov, výluhy).

• Hygienické problémy (škodcovia, krysy, hmyz).

• Predĺžený začiatok procesu kompostovania.

• Náročné nakladanie a vykladanie odpadu.

• Nízky stupeň naplnenia košov.

Hlavné výhody :
• Modulárne a nezávislé riešenie bez zápachu.

• Inteligentný proces hygienizácie a kompostovania

   monitorovaný cez internet.

• Nastavenie prevzdušňovania.

• Monitorovanie teploty.

• Kontrola stavu naplnenia.

• Umiestnenie kontajneru.

• Komplexná dokumentácia.

b) GG ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR – 24h proces spracovania

Čo všetko dokáže technológia GreenGood spracovať ?
• Elektrické kompostéry GreenGood spĺňajú najprísnejšie požiadavky legislatívy a sú odsúhlasené na spracovanie všetkých

vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. Spoľahlivo zlikvidujú zbytky jedál, ovocie, zeleninu, nepredajné zvyšky, jatočné telá zvierat 
neurčené na ľudskú spotrebu, produkty živočíšneho pôvodu, výlisky z ovocia a zeleniny, či odpady z potravinárskej výroby.

• Transformujú VŽP kat. 3 na kompost, ktorý je zbavený patogénov. Výstupný produkt - kompost prechádza v každom zariadení
GreenGood hygienizáciou, prehriatím obsahu na 70°C po dobu min. 1hod.

Ako funguje technológia GreenGood ?

V čom je technológia GreenGood jedinečná ?
• Je to technológia, ktorá reálne v praxi funguje. Na Slovensku je vyše sedemsto inštalácií od malých kuchýň, až po veľkých spracovateľov odpadu.
• V kompostéroch dochádza k úplnej transformácii VŽP na kompost, ktorý nevyžaduje ďalšie spracovanie.
• Kompostéry GreenGood sú variabilné. Ich kapacita spracovania je od 5,5 až po 1370kg/ deň (osem typov kompostérov podľa výkonu)
• Jednoduchá obsluha, automatický proces spracovania. Pracujú v 24 hodinovom cykle.
• Kompostéry majú minimálne nároky na obsluhu, údržbu a servis.
• Na zariadenia je zabezpečený kvalitný predpredajný, predajný, záručný a pozáručný servis poskytovaný autorizovaným servisom priamo na  

Slovensku.
• Baktérie nie je potrebné počas prevádzky dopĺňať (celoživotná náplň, neriedia sa).
• Mimoriadne flexibilná prevádzka, nie je potrebná každodenná manipulácia (pracuje v automatickom režime).
• Kompaktné rozmery.

Typ 
kompostéra

GG50

GG100

GG300

GG500

Objem 
sprac. odpadu 

rok/deň

50 t/137 kg

100 t/273 kg

300 t/822 kg

500 t/1370 kg

GPRS




