
Řešení pro odpady
Chytrá řešení pro třídění a sběr bioodpadu

• BioBag nabízí udržitelné a eko-friendly produkty
• Výrobky BioBag mohou být uloženy do kompostů spolu s kuchyňskými odpady a

ostatním bioodpadem
• Skrze kompostování jsou výrobky BioBag součástí koloběhu přírody a pomáhají

snižovat skleníkový efekt
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kompostovatelné sáčky a pytle nabízejí 
řešení, jak lépe třídit směsný odpad a 
pomáhají do půdy navracet tolik potřebné 
živiny. 

Kuchyňský odpad v 
domácnostech a provozovnách
BioBag nabízí jednoduché a hygienické 
řešení pro domácnosti i restaurace a 
jídelny. Naše prodyšné sáčky a pytle a 
nádoby na kuchyňský odpad dodáváme v 
různých designech a velikostech tak, aby 
byly vyhovující pro každého zákazníka. 

Speciálním produktem společnosti 
BioBag je větratelný košík MaxAir. Byl 
postupně vyvíjen tak, aby jeho stěny a 
víko odváděly vlhkost a obsah košíku s 
bioodpadem postupně vysychal. To 
znamená, že bioodpad uvnitř košíku 
neplesniví a neuvolňují se nepříjemné 
pachy. Sáčky do košíku jsou také vysoce 
penetrovány proti uvolnění bakterií, virů 
a hub do okolí. Kombinace větratelného 
košíku MaxAir a kompostovatelného 
sáčku BioBag je momentální světovou 
jedničkou v domácím třídění 
kuchyňských odpadů. 
BioBag je zárukou udržení hygieny pro 
všechny. Jak pro ty, kdo bioodpad třídí, 
tak pro ty, kdo jej následně svážejí a 
kompostují. 
Použitím plně kompostovatelných sáčků 
není nutné nádoby na bioodpad umývat. 
Zásadně se tak zvýší komfort třídění 
domácího bioodpadu.

Zdroj: Eurostat (procentuální zastoupení z celkové hmotnosti odpadu) 

Teoreticky všechen biologický odpad může být kompostován. V Evropě je v 
současné době přibližně 25% organického odpadu kompostováno. Stále tak 
máme před sebou dlouhou cestu!

Odpady, nakládání s nimi, jejich sběr a 
jejich následná likvidace jsou prioritami na 
celé planetě. Více než 30% směsného 
odpadu ukládaného na skládky, tvoří 
bioodpad, který může být kompostován a 
následně přeměněn na půdu plnou živin. 
Díky různým spolkům, sdružení a také 
jednotlivcům, kteří se problematice 
intenzivně věnují, se kompostování a 
recyklace bioodpadu stává stále běžnější 
součástí našeho života. Společnost 
BioBag Vám nabízí osvědčená řešení pro 
třídění a hygienické ukládání bioodpadu a 
pomáhá optimalizovat náklady na 
následný svoz. 
Po více než 20 let dodává BioBag 
specializované a prvotřídní výrobky pro 
třídění odpadů a nakládání s nimi. 
Poskytujeme řešení pro mnoho odvětví a 
investujeme do dalšího vývoje. Naše 

Složení odpadu v Evropě:
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Kuchyňský bioodpad z domácností
Větratelný košík BioBag MaxAir II v kombinaci s kompostovatelnými sáčky BioBag nabízí nejlepší řešení pro třídění bioodpadu:

Větratelný košík BioBag MaxAir II:

Kuchyňský bioodpad z restaurací a jídelen
Použitím kontejnerů s vložkou na bioodpad předejdeme 
nehygienickému nakládání s bioodpadem. BioBag nabízí 
mnoho druhů a velikostí sáčků a pytlů objemu od 6 do 240 litrů. 

4. den

4. den

7. den

7. den

Den 4.
Sáček je stále suchý, bez 
známek plísně.

Den 7.
Povrch je suchý, s minimálními 
známkami plísní a ve spodní 
části sáčku je minimální 
vlhkost. Bez zápachu. 

Den 4.
Odpad začíná plesnivět a 
zapáchat.

Den 7.
Vysoká vlhkost v sáčku. Odpad 
je celý pokrytý plísní a velmi 
zapáchá.

Nevětratelný košík:

BioBag Ventilated Caddy - Bulk
BioBag MaxAir

Číslo produktu Popis Počet v kartonu Kartonů na paletě

958100 MaxAir - Větratelný košík 600

958102 Víko košíku 200

958103 Dno košíku 100

958104 Rukojeť košíku 600
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Certifikace
Certified Compostable 
according to the European 
Standard EN 13432 and the US 
Standard ASTM D6400.

BioBag kompostovací sáčky

BioBag 8 L - Straight top 
Číslo produktu: 187015
BioBag 10 L - Straight top 
Číslo produktu: 187020
BioBag 20 L - Tie Top (T-shirt) 
Číslo produktu: 187025
BioBag 30 L - Straight top/ star 
bottom 
Číslo produktu 187607
BioBag 35 L Special - Straight 
top/star bottom 
Číslo produktu: 184011

BioBag 35 L Superline 
Číslo produktu 187622
BioBag 50 L Superline 
Číslo produktu: 187624
BioBag 80 L Superline 
Číslo produktu: 187626
BioBag 120/140 L Superline 
Číslo produktu: 187638
BioBag 240 L Superline 
Číslo produktu: 187640

BioBag 35 L «Special» 
Číslo produktu: 184011 
BioBag 60 L Superline  
w/wave top and star bottom 
Číslo produktu: 187959
BioBag 80 L Superline  
w/wave top and star bottom 
Číslo produktu: 187437
BioBag 125-150 L 
Superline w/wave top and 
star bottom 
Číslo produktu: 187937

BioBag kompostovací pytle

BioBag kompostovací pytle - extra silné
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