
Kompostovatelné sáčky pro psy

UDRŽITELNÉ INOVATIVNÍ S LÁSKOU K ZEMI KOMPOSTOVATELNÉ 

• 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

BioBag Czech 
www.biobag.cz

BioBag Czech | Bc. Petra Maksantová | Líšná 122 | 751 15 Domaželice | Tel.: + 420 725 318 592 | E-mail: petra.maksantova@biobag.cz | www.biobag.cz

https://www.biobag.cz/


Kompostovatelné sáčky pro psy

Proč používat kompostovatelné sáčky na 
psí exkrementy BioBag?   
• Naše sáčky jsou šetrné k životnímu prostředí. 
• Sáčky jsou plně kompostovatelné, doba jejich 

rozkladu je 10 - 45 dní v závislosti na podmínkách. 
Klasické plastové sáčky na psí exkrementy se 
rozloží za více než 100 let. 

• Sáčky BioBag jsou vyrobeny z kukuřičné hmoty 
MaterBi, ale přesto je možné je využít v parcích a na 
ulicích obcí ve stojanech na sáčky. Nerozkládají se v 
dešti.

• Sáčky jsou dodávány v praktické černé barvě.
• Kompostovatelné sáčky je možné dodat jak v 

blocích, tak v rolích. Bloky mohou být využity k 
zavěšení do stojanů v ulicích. 

• Sáčky jsou certifikovány TÜV Austria OK Kompost 
Industrial a také evropskou normou EN 13432

•  

Kompostovatelné sáčky na psí exkrementy v blocích černé barvy dodáváme o velikosti 200 x 320 mm. V každém bloku je 50 ks sáčků. Bloky jsou dodávány v kartonech, které 
obsahují 50 bloků, tedy 2500 ks sáčků. 

Certifikace
Certified Compostable according to the 
European Standard EN 13432 and the US 
Standard ASTM D6400.
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Sáčky v rolích jsou dodávány ve dvou velikostech:
Medium 200 x 350 mm nebo Large 230 x 350 mm
V každé roli je 30 sáčků. Role jsou dodávány v krabicích, které obsahují 30 rolí, tedy 900 sáčků 
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