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Vážení čitatelia,  

vítame vás pri májovom vydaní mesačníka SPRAVODAJ pre rok 2022. Informujeme vás o účasti spoločnosti Meva na 

veľtrhu IFAT pre odpadové hospodárstvo a na medzinárodnej výstave Natura Viva, ktorá sa koná na výstavisku Lysá nad 

Labe v Českej republike. Ďalej sa dozviete o novinke v sortimente v podobe plastových kontajnerov v prevedení s 

plochým vekom vo veku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Meva sa tiež zúčastní medzinárodnej výstavy NATURA VIVA organizovanej od 26. - 29. 5. 2022 na výstavisku 

v meste Lysá nad Labem, Česká republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLÁNOVANÉ VÝSTAVY 

Aj tento rok nás môžete navštíviť na najväčšom veľtrhu pre odpadové hospodárstvo IFAT, ktorý sa koná v meste 

Mníchov. Predstavíme tu svoj sortiment na riešenie odpadového hospodárstva a vybavenia pre priemysel. 

Nájdete nás: Hala A5, stánok 313, v dňoch 30. 5. – 3. 6.2022 / Výstava Mnichov. 

 

NOVINKA – PLASTOVÉ KONTAJNERY 

V PREVEDENÍ S PLOCHÝM VEKOM VO VEKU 

Do sortimentu sme zaradili ďalšie z mnohých 

prevedení plastových kontajnerov na zber 

komunálneho triedeného odpadu. Kontajnery sú 

vybavené štyrmi kolieskami, z toho dve sú 

osadené brzdou. Ďalej je kontajner vybavený 

plochým vekom s ďalším menším vekom s 

farebným odlíšením podľa druhu odpadu, pre 

ktorý je určený. Kontajnery sú vyrábané v súlade 

s normou EN 840 a sú certifikované podľa RAL-

GZ 951/1. 

https://www.meva.sk/
https://www.facebook.com/Meva-Sk-417970602068860/
https://ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/trade-fair-venue/#halle-a5-1946722
https://www.vll.cz/natura-viva
https://www.mevako.sk/Plastovy-kontajner-ploche-veko-VV-d22990.htm
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HOSPODÁRENIE S ODPADMI SO SPOLOČNOSŤOU MEVA-SK 

MEVA-SK je dcérskou spoločnosťou materskej firmy Meva s koreňmi 

siahajúcimi až do roku 1898. Spoločnosť Meva má bohatú históriu, praxou 

overené výrobné postupy, pravidelné inovácie zariadení a vlastné 

vývojové stredisko. Vďaka vlastným výrobným divíziám, moderným 

technológiám a tímom návrhárov je spoločnosť schopná navrhnúť a 

vyrobiť nové a inovatívne riešenia zberu odpadu všetkého druhu. 

Nadzemné riešenia zberu odpadov 

MEVA-SK je často spájaná s klasickými nádobami na popol alebo 

oceľovými sudmi, ale tie tvoria iba malú časť sortimentu spoločnosti. Popri 

nich spoločnosť ponúka aj kolesové a štvorkolesové kontajnery, ktoré sú 

vyrábané na mieru zvozovej technike a potrebám tzv. door-to-door 

riešeniam zberu odpadu. Takéto nádoby a kontajnery určite nájdete v 

každom meste či obci. Okrem samotných kontajnerov spoločnosť ponúka 

tzv. stanovište pre splnenie nárokov na estetiku a ochranu zberných nádob 

a kontajnerov. 

Podzemné riešenia zberu odpadov 

Najväčšou devízou spoločnosti a v aktuálnom čase najžiadanejším riešením sú tzv. podzemné kontajnery. Princíp podzemných 

kontajnerov spočíva v uložení veľkoobjemových nádob na triedený odpad pod povrch, čím je zaistená ako efektivita zberu vďaka 

veľkému objemu, tak aj estetika prostredia, pretože sú plnené pomocou vhadzovacieho stĺpika umiestneného nad povrchom 

chodníka či ulice. Z estetického a prevádzkového hľadiska sú pre zber a triedenie odpadov tým najlepším riešením, pričom sú odolné 

proti vandalizmu. Okrem rôzneho prevedenia nadzemnej časti, rôzneho povrchu pochôdznej plochy a objemu podzemnej časti je 

možné kontajnery vybaviť úpravami v rámci programu chytrých riešení. Podzemný kontajner je tak možné dovybaviť čipovým 

otváraním alebo senzormi na kontrolu naplnenia a ušetriť tak čas aj náklady pri ich vyprázdňovaní. 

V tomto segmente je stále čo zlepšovať, a preto Meva vyvinula napríklad odpadkový kôš s 

integrovanou lineárnou lisovacou jednotkou dosahujúcou výkon 100 MPa. Medzi ďalšími 

novinkami možno nájsť aj zberný kontajner so spodným výsypom. Tieto kontajnery sú veľmi 

populárne vďaka vysokému objemu a jednoduchej obsluhe. V tomto prípade však hovoríme 

iba o bežnom odpade ako je papier, plast či sklo. Spoločnosť Meva sa okrem iného 

zameriava aj na riešenie veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pre veľkoobjemový 

odpad Meva dodáva veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú prispôsobené na prevoz na 

nákladnom aute. Pre nebezpečný odpad potom ponúka špecializované nádoby a kontajnery 

podľa druhu takého odpadu či už v pevnom alebo kvapalnom skupenstve. 

https://www.facebook.com/Meva-Sk-417970602068860/
http://www.mevatec.cz/
http://www.mevatec.cz/
https://www.meva.sk/
https://www.meva.sk/Nadoby-na-odpad-c1_0_1.htm
https://www.meva.sk/search-engine.htm?slovo=8301&search_submit=&hledatjak=2
https://www.meva.sk/Nadoby-na-odpad-c1_0_1.htm
https://www.meva.sk/Nadoby-na-odpad-c1_0_1.htm
https://www.podzemni-kontejnery.cz
https://www.podzemni-kontejnery.cz

