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NAGOVOR

V današnjem času se v svetu vse bolj srečujemo z 
okoljskimi problemi. Odpadki, onesnažen zrak in 
odpadne vode postajajo vse bolj pereči problemi, 
ki vplivajo na naše vsakodnevno življenje, zdravje in 
splošno kakovost bivanja. 

V Sloveniji so pitna voda, čisti zrak in okolica brez 
odpadkov nekaj normalnega in samoumevne-
ga. In vendar, večina prebivalcev na svetu nima te 
sreče. Za zagotavljanje kakovosti bivanja je potreb-
no vedno več napora in vedno boljša infrastruk-
tura, ki je ponavadi skrita očem, a vendar nujna.  

Ljudje v svoji neposredni bližini ne želimo odpadkov 
in odpadnih vod, čeprav jih sami povzročamo. Tako 
se mnogokrat ne zavedamo napora komunalnih in 
ostalih okoljskih podjetij, ki nam z vsakodnevnim tru-
dom omogočajo višjo kakovost bivanja in čisto oko-
lico.

V našem podjetju poskušamo z iskanjem inovativnih 
rešitev, novih materialov in tehnologij ter z osveščan-
jem okolice prispevati svoj delež k reševanju okoljskih 
problemov.

Zavedamo se, da vsi skupaj delimo življenjski prostor 
in da smo vsi del velike družine, ki vpliva na okolje in 
ga spreminja.

Vsi zaposleni v podjetju se trudimo, da čim bolje izpol-
njujemo naše naloge v današnjem spreminjajočem 
se svetu. Z nenehnim razvojem in skupnimi močmi 
vseh zaposlenih smo si zadali cilj še naprej ostati 
podjetje, ki bo v Sloveniji prepoznavno po novih in-
ovativnih rešitvah pri reševanju okoljskih problemov. 
Prepričani smo, da lahko skupaj ustvarimo čisto okol-
je, ki bo zagotavljalo kakovost bivanja tudi naslednjim 
generacijam.

DIREKTORJA

Davorin Dobravc, uni. dipl. ekon.
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PODJETJU EKO LUX
Podjetje EKO LUX, d. o. o. je bilo ustanovljeno jeseni 2007. Glavna dejavnost podjetja je doba-
va vodovodnega, kanalizacijskega in komunalnega materiala z ustreznimi izjavami o lastnostih  
posameznih produktov.

Načelo podjetja EKO LUX je, da podpira skrb za okolje. Zaradi tega se trudimo, da bi vsi naši  
produkti ustrezali najvišjim ekološkim standardom. 

CILJI

Podjetje EKO LUX ima dolgoročno zastavljene 
cilje. Naš cilj je kakovostno in pravočasno za-
dovoljevanje potreb uporabnikov. Z uspešnim 
in korektnim poslovanjem si želimo v priho- 
dnjih letih pridobiti 70% pokritost tržišča in pri 
tem postati vodilni dobavitelj za vodovodni, 
kanalizacijski in komunalni program.

PARTNERSTVO IN ZAUPANJE

V podjetju EKO LUX, d. o. o. gradimo medse-
bojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos 
do naših partnerjev, kupcev, dobaviteljev,  
lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z 
dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi 
je mogoče poslovno uspešnost združevati z 
našim temeljnim poslanstvom.

LOKACIJA:

O 

POSLANSTVO

Naloge, ki nam jih narekujejo naša delov-
na mesta, opravljamo po svojih najboljših 
močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počne-
mo, opravljamo najbolje, kar se da učinkovito 
in v čim krajšem času.

VIZIJA

Utrjujemo položaj enega vodilnih dobaviteljev 
za vodovodni, kanalizacijski in komunalni pro-
gram. To dosegamo samostojno s krepitvijo 
dolgoročnih poslovnih povezav in partner-
skih odnosov na področju oskrbe z izdelki in 
trženja. 

Cold Jet
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  OLD JET

Čiščenje s suhim ledom je ekološka metoda čiščenja, ki nima škodljivih vplivov na okolje. Čiščen-
je ali peskanje s suhim ledom, zaradi lastnosti suhega ledu, predstavlja prednost pred ostalimi 
metodami peskanja. Temperatura suhega ledu je  -78.5°C. Pri višji temperaturi prehaja v plinasto 
stanje. Suhi led ni abraziven, kar pomeni, da ne poškoduje obdelovane površine. Prednost čiščenja 
s suhim ledom je, da za seboj ne pušča sledi medija.

ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM

• avtomobilska industrija,
• pogodbeno čiščenje,
• plastična industrija,
• energetika,
• sanacija po nesrečah (plesen, dim,  
  
• živilska industrija in pakiranje,
• livarska industrija,

• gumarska industrija,
• tiskarstvo,
• proizvodnja medicinskih  
   
• varilska industrija,
• lesna industrija, 
• vzdrževanje objektov,
• obnova zgodovinskih umetnin.

lahko uporabljamo v naslednjih panogah:

Napravo COLD JET

PREDNOSTI SUHEGA LEDU:

omogoča čiščenje brez časovno potrebnega    
razstavljanja,
uporablja se lahko za odstranjevanje: čistil,  
ostankov proizvoda, bioloških slojev, barv, olj, 
onesnaževalcev,
uporabi se lahko za agresivno odstranjevanje 
varilne umazanije z orodij,
priročen je za uporabo v številnih splošnih  
čistilnih aplikacijah,
pri uporabi ne poškoduje električnih, mehanskih 
delov in ne povzroča nevarnosti požara,
je čist in potrjen za uporabo v vseh visoko  
higiensko zahtevnih industrijah, kot npr. 
živilska, farmacija,
je okolju prijazen,
ne vsebuje sekundarnih onesnaževalcev, kot so 
topila ali peski,
je neprevoden, nevnetljiv in neabraziven pos- 
topek čiščenja.

• je popolnoma suh postopek,
• omogoča hitrejše čiščenje: manj čistilnih ciklov = manj zastojev,
• prijazen okolju, saj ustreza vsem okoljskim standardom in smernicam,
• zrna suhega ledu so CO2 v trdem stanju, ki pri kontaktu s čiščeno površino takoj subliminirajo 

• pri čiščenju s suhim ledom se ne pojavljajo sekundarni odpadni materiali,
• edini odpadni material je sama očiščena nečistoča, ki jo curek zraka odpihne in jo je možno 

• dosežemo lahko ozka mesta, ki jih z ostalimi napravami ne moremo,
• s suhim ledom je možno čistiti stroje in naprave, kjer bi se klasični peskalni materiali nabirali 

• edinstvena prednost čiščenja med obratovanjem, torej brez ustavljanja proizvodnje, 

C

 ZAKAJ IZBRATI METODO ČIŠČENJA  SUHEGA LEDU: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ogenj, voda),

pripomočkov,

(preidejo v plinsko stanje),

enostavno posesati s tal,

v raznih težko dostopnih delih stroja oz. naprave,

demontaže, montaže opreme, kar zmanjšuje proizvodni »downtime«.
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LIVARSKA IN KOVAŠKA INDUSTRIJA
ZMANJŠUJE ČAS ČIŠČENJA = MANJŠI ZASTOJI 
Hitrejše, učinkovitejše čiščenje

Pri livarski in kovaški industriji je ključno zmanjšanje zastojev pri čiščenju aluminijastih kalupov, 
kanalizacijskih jaškov, poltrdih ulitkov in stojnih litin. Tipične ročne metode čiščenja zahtevajo hla-
jenje, razstavljanje, neproduktivni čas ročnega čiščenja in nato ponovnega sestavljanja. Poleg tega 
večina tradicionalnih metod čiščenja ni popolnoma učinkovita in pogosto povzroča poškodbe na 
napravah.

Čiščenje na podlagi suhega ledu z napravo COLD JET ponuja znatno zmanjšanje časa 
čiščenja. Prav tako zmanjšuje škodo na opremi, ki se jo čisti, kar posledično pomeni manjši odpadek. 
Čiščenje s suhim ledom predstavlja neprevodno metodo za čiščenje delov, ki je varna in enostavna 
tudi pri končnih popravkih.

PREDNOSTI:

• zmanjšanje proizvodnega odpada,
• odprava razstavljanja kalupov,
• zmanjševanje stroškov za  
  odstranjevanje odpadkov,
• proizvodni čas se poveča,
• neabrazivnost, brez poškodb orodja,
• okolju prijazno.

UPORABNOST:

• trajni aluminijasti kalupi,
• ognjevarne prevleke,
• zračniki,
• rjavost litega orodja,
• zunanje plasti jedrnih kalupov,
• neabrazivnost, brez poškodb orodja,
• pol-trde litine kovanja,
• odstranjevanje smole in ostalih dejavnikov,
• splošna oprema pri obratu,
• tekoči trakovi.

PLASTIČNA INDUSTRIJA

Hitrejše, učinkovitejše čiščenje
Čiščenje kalupov in zračnikov je glavna skrb proizvajalcev plastike, če želijo ohranjati  
današnje  visoke standarde kakovosti. Kopičenje neželenih površinskih ostankov iz mešanice  
izdelka, izpustov iz kalupa ali iz označevalnega procesa lahko ustvari različne probleme, kot so 
slabšanje kakovosti izdelka ali morebitne poškodbe na orodjih.
 
Tudi odsevi na izdelkih so izziv za proizvajalce. Kalupna polovica pusti na končnem izdelku  
delilno črto oz. odsev, ki mora biti odstranjen za doseganje kakovosti izdelka.
 
Tradicionalne metode čiščenja vključujejo mučne in neučinkovite ročne procese z uporabo ke-
mikalij in ročnega orodja. Alternativni postopki naprave COLD JET zagotavljajo čiščenje na  
podlagi neabrazivne in okoljsko odgovorne metode, ki omogoča, da se kalup in izdelek očistita v 
trenutku, zaradi česar so cikli pri preventivnem vzdrževanju naprave večji. Poleg tega je mogoče 
kalupe očistiti brez vode, kemikalij in ustvarjanja dodatnih odpadkov.

Pred čiščenjem Po čiščenju

UPORABNOST:

a) Generalno čiščenje kalupov in orodja:
• ekstrudiranje,
• kompresijski kalupi,
• pihalni kalupi,
• brizgalni kalupi,
• teksturni kalupi in izobčene hladilne role,
• termoformni kalupi,
• plastično brizganje vijakov.

b) Dokončanje izdelkov:
• izboljšanje sijajnosti,
• izluščenje strojnih delov,
• odstranjevanje robov,

PREDNOSTI:

• izboljšanje kakovosti izdelkov,
• zmanjševanje proizvodnega odpada,
• zmanjševanje časa čiščenja in stroškov dela,
• neabrazivnost,
• čiščenje na mestu (ni potrebno razstavljanje 

• ne povzroča sekundarnih odpadkov,
• okolju prijazno.

POVEČUJE PRODUKTIVNOST, IZBOLJŠA KAKOVOST PROIZVODOV

naprave),



12 13www.                 .si www.                 .si

POGODBENO ČIŠČENJE

Po svetu se pogodbeno čiščenje poslužuje mnogo različnih načinov čiščenja. Prihranek časa in  
učinkovitost čiščenja s suhim ledom omogočata rast poslovanja in posledično večji dobiček. COLD 
JET pogodbeno čiščenje je primerno v različnih branžah, kot so: tiskarstvo, elektrarne, petrokemi-
ja, plastična industrija, splošna proizvodna industrija, zgodovinska obnova in sanacija po nesrečah 
(dim, voda, ogenj). Izvajalec ne porabi veliko delovnih ur za brušenje, strganje in ribanje z raznimi  
 

Stranke s pogodbenim čiščenjem z napravo COLD JET prevzemajo vedno več projektov in po- 
večujejo dobiček zaradi zanesljivosti, učinkovitosti in hitrosti čiščenja s suhim ledom. Z napravo 
COLD JET se ne prihrani le na času čiščenja, temveč izvajalcu omogoča tudi prihranek, saj pora-
blja manj ledu in zraka kot katera koli druga peskalna naprava na trgu.

MANJŠA PORABA ČASA + IZBOLJŠANO ČIŠČENJE = VEČJI PROFIT 
Hitrejše, učinkovitejše čiščenje

PREDNOSTI:

• hitrejše čiščenje do 80%,
• čisti na mestu z zmogljivostjo 100% in 

• neprevodnost,
• neabrazivnost,
• okolju prijazno,
• ne povzroča sekundarnih odpadkov,
• poveča varnost pri delu.

UPORABNOST:

• proizvodnja, 
• varjenje,
• tiskarstvo,
• elektrarne,
• vzdrževanje objektov,
• sanacija po nesrečah  

• zgodovinska prenova,
• transport.

Spremljanje tokov odpadkov
kemičnimi sredstvi.

(plesen, dim, ogenj, voda),

ni potrebno ohlajanje ali razstavljanje naprave,



14 15www.                 .si www.                 .si

  OČNA IN ZANESLJIVA:

Podjetja in mesta se vedno bolj srečujejo z 
naraščanjem stroškov v celotnem sistemu 
ravnanja z odpadki, zmanjševanjem odla-
gališč in povečanim zanimanjem po ločevanju  
odpadkov.  

RFID tehnologija omogoča podjetjem izbolj- 
šanje učinkovitosti in spremljanje ter upravlja- 
nje tokov odpadkov skozi celoten proces.

• konkurenčna prednost, zaradi moderne  

• izboljšana učinkovitost praznjenja zabojnikov,
• izogibanje neupravičenim pritožbam,
• zmanjšanje količine ostanka odpadkov,
• možnosti zmanjšanja stroškov zaradi “črnih” 

• možnosti zmanjšanja stroškov z optimizacijo

• možnosti zaračunavanja glede na dejanske  

T

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
MAWIS - ZNIŽANJE STROŠKOV Z IZBOLJŠANO 
UČINKOVITOSTJO  

Z MAWIS-om (»Management Waste Identification System«) je 
zabojnik posamično označen z edinstveno referenčno številko 
prek transponderja (čipa). To lokalnim oblastem in komunal- 
nim podjetjem preko natančnega izračuna dejavnosti zbiranja 
omogoča dodatno generiranje prihodkov. Posebne ugodnosti 
za komunalna podjetja so jasna transparentnost vseh procesov 
zbiranja odpadkov, ki se izvajajo na posamezni ruti zbiranja. Ti 
točni podatki omogočajo optimizacijo rut in so tudi učinkovito 
orodje pri upravljanju informacij za morebitno podporo končnim 
uporabnikom. V več kot 20-ih letih se je po celotni Evropi  
MAWIS  izkazal kot zanesljiv in popolnoma varen sistem  identi-
fikacije zabojnikov v številnih občinah in komunalnih podjetjih.

Funkcionalnost sistema MAWIS: 

• vgradnja transponderjev (čipov) v  

• vgradnja opreme na smetarska  

• prenos podatkov v pisarno, 

• ovrednotenje podatkov s pomočjo  

UPRAVLJANJE & PROGRAM:
RAVNANJE Z ODPADKI S PROGRAMOM MAWIS EM

Dokazano ‘’MAWIS EM” program učinkovito upravlja informacije o zabojnikih in odjemnih mes-
tih. Uporaba sistema identifikacije in tehtanja zabojnikov omogoča povezavo med čipom in 
podatki o praznjenju s končnim uporabnikom. Uporabniku prijazen sistem omogoča dostop 
do upravljanja informacij. Na osnovi celotne statistične analize se lahko vsi problemi in vpraša-
nja uporabnikov nemudoma rešijo.

Stranka ima možnost izbire med namizno aplikacijo in spletno aplikacijo. Pri namizni aplikaciji 
se vsi podatki hranijo pri sami stranki in je dostop mogoč le preko računalnika, kjer je namešče-
na aplikacija. Spletna aplikacija pa omogoča dostop preko naprav, ki omogočajo dostop do 
spleta. Sama varnost podatkov se zagotovi preko uporabniškega imena in gesla in dodelitev 
naprav, ki imajo pravico dostopa.

Identifikacija zabojnikov in telematika podjetja EKO LUX

logistike,

zabojnikov,

logistike,

količine odvrženih odpadkov. 

zabojnike,

vozila za identifikacijo čipa v zabojniku,

programske opreme za upravljanje  
MAWIS EM.
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MAWIS EM moduli: 

• upravljanje z zabojniki za odpadke,
• tabelarično in grafično načrtovanje rut,
• izračun,
• GIS funkcije in analize,
• statistični podatki,
• integracija z MS Office aplikacijami,
• kosovni odpadki,
• veliki stanovanjski kompleksi,
• koledar z odpadki,
• oddaljen dostop.

MOŽNOST MAWIS-ONLINE –DOSTOP kadarkoli in kjerkoli

MAWIS-online je preprosta spletna aplikacija za upravljanje z zabojniki in sledenje vozil 
preko katerega koli računalnika z brskalnikom in internetno povezavo. Za koriščenje 
spletne aplikacije MAWIS ni potrebe po instalaciji, vse, kar je potrebno, je internetni 
brskalnik. Vsi podatki so vedno dostopni in na razpolago. Poleg tega sta položaj vozila 
in trenutna ruta prikazana na digitalnem zemljevidu.

UPRAVLJANJE Z INDUSTRIJSKIMI ODPADKI CIAS  
Za večjo preglednost in točno snemanje podatkov

“CIAS” sistem omogoča, da se naročila za odvoz večjih kontejnerjev po elektronski poti pošljejo 
na vozila. Vozniku za obdelavo podatkov zadostuje le računalnik v kabini. Različne sortirne in 
filtrirne funkcije omogočajo vozniku priklicati le informacije, ki jih potrebuje. Integriran naviga- 
cijski sistem vodi voznika do vsake lokacije naročila. Sistem omogoča varno in učinkovito na- 
vigacijo tudi nadomestnim voznikom, ki ne poznajo terena. S tem sistemom pridobimo točne 
informacije o praznjenju in lokaciji posameznih kovinskih zabojnikov. Glede na željo naročnika 
se lahko vozilo opremi tudi s sistemom za tehtanje in tako pridobimo tudi informacije o teži 
posameznega praznjenja.

CIAS na kratko:

• potovalni računalnik za obdelavo naročil in

• snemanje obratovalnih podatkov vozila,
• elektronski prenos podatkov v pisarno,
• GPS pridobivanje podatkov,
• identifikacija in tehtanje kontejnerjev.

usmerjanje voznika,
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MOBA OPERAND - ONBOARD RAČUNALNIK 
Ena rešitev za vse zahteve

MOBA Operand - računalnik v vozilu omogoča prikaz in jasno obdelavo podatkov, naročil ter vnos 
dodatnih podatkov o pobiranju neposredno na vozilu. Elektronska obdelava naročil v vozilu prihra-
ni čas in stroške. Prednastavitveni izbor minimizira delo za voznika in preprečuje človeške napake. 
Elektronsko posredovanje podatkov v pisarno odpravlja potrebo po dodatni obdelavi podatkov. 
Voznik si pomaga preko navigacije in poenostavljenega razvrščanja naročil, na primer, glede na 
razdaljo.

Prednosti MOBA Operanda: 

• razvit posebej za uporabo na smetarskih vozilih,
• izpolnjuje vse standarde na tržišču, kot so npr. BSI, PTB in NML,
• upravljanje preko zaslona na dotik ali tipkovnice,
• ASF-tipični CAN vmesniki s polno podporo za profil CleANopen,
• kompatibilen s sistemom za identifikacijo in tehtanje zabojnikov.

MERJENJE KOLIČINE ODPADKOV
Kot pri vodi in elektriki

Z našimi rešitvami za pravično spremljanje odpadkov se količina odpadkov, proizvedenih v 
stanovanjskih kompleksih, podjetjih, trgovskih centrih, pisarnah, na letališčih itd., lahko izmeri. 
Količina se lahko določi glede na posameznega uporabnika ali lokacijo. Informacije se 
uporabljajo za analizo donosnosti, podatke o zbranih odpadkih in izdajanje računov strankam. 
V večstanovanjskih objektih, kjer je pred odlaganjem odpadkov potrebna identifikacija končnih 
uporabnikov z osebnim transponderjem, se lahko za zabojnike uporabljajo ključavnice.

Spremljanje odpadkov pri podjetjih ali trgovskih centrih se izvaja z označevanjem zabojnikov s 
transponderji ali črtnimi kodami. Ob izpraznjevanju le-teh lahko identificiramo posamezni  
zabojnik oz. končnega uporabnika. 

Prednosti sistema GWA:

• spodbuda za ločevanje odpadkov,
• natančno polnjenje,
• zmanjšanje preostalih količin odpadkov,
• statistična analiza za nadzor odlaganja odpadkov,
• zmanjšanje števila zabojnikov,
• preprečevanje”odpadnega turizma”,
• oddaljeno spremljanje ravni odpadkov v zabojniku.

Osnovni podatki o  
identifikaciji

Osnovni podatki o  
identifikaciji

Navigacija

Povezava z vozilom Telefon in SMS Kamera
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STORITVE IN SVETOVANJE  
Mi smo vedno na vaši strani

EKO LUX z začetnim posvetovanjem in načrtovanjem v celoti podpira tako obstoječe 
kot tudi potencialne stranke od začetka do končne postavitve in delovanja. Zahvaljujoč 
dolgoletnim izkušnjam na trgu (od 1992) in mnogim projektom po svetu, ima EKO LUX 
s partnerjem MOBA vse potrebne izkušnje za strokovno načrtovanje, kako uvesti in 
upravljati projekte preprosto in učinkovito. V primeru kakršnih koli vprašanj ali potrebe 
po dodatni pomoči nas lahko kontaktirate kadar koli. Naša služba omogoča hitro in 
izkušeno pomoč, tako po telefonu kot tudi osebno.

Tehtanje celotne nadgradnje tovornjaka:  
M-SCALE spremeni vaše vozilo v tehtnico

MOBA M-Scale je mobilni sistem tehtanja nadgradenj, ki je bil posebej zasnovan za potrebe  
industrijskih, logističnih in komunalnih podjetij, posebej za uporabo v težkih delovnih pogojih. 
M-tehtnica spremeni vozilo v mobilno tehtnico, kar prihrani čas in denar, brez potrebe po tehtanju 
na statičnih tehtnicah na določenih lokacijah. Poleg tega M-tehtnica zagotavlja večjo preglednost 
za stranko, kajti vso nakladanje in razkladanje je v celoti dokumentirano neposredno na lokaciji 
stranke, kjer se na zahtevo lahko tudi natisne potrdilo.

Prednosti MOBA M-tehtnic:
• manj stroškov v okviru cikla zbiranja in tehtanja,
• pravna podlaga za izdajo računa je nemudoma na voljo,
• zgodovina nakladanja in razkladanja,
• minimalno vzdrževanje,
• komunikacija posameznih komponent preko CAN Bus-a,
• ni omejitev pri uporabi obstoječe nadgradnje,
• enostavna za upravljanje,
• popolnoma nadgradljiva z možnostmi za telematiko in upravljanje

• razvoj, proizvodnja,montaža in storitev - vse iz enega vira.

Mobilna tehnologija tehtanja
ROBUSTNO IN NATANČNO:

podatkov,
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TEHTNICE NA STRESALNIKU:

Tehtnica je vgrajena v obstoječi sistem za dviganje in natančno tehta zabojnik med samim 
ciklom izpraznjevanja. Celotna komunikacija med posameznimi sestavnimi deli tehtnice in 
sistemom poteka preko CAN bus-a.

CIAS - sistem za odstranjevanje  
industrijskih odpadkov:
• robustna zasnova,
• velike preobremenitvene rezerve,
• brez vzdrževanja,
• preprosto upravljanje.

Nadgradnje:
• on-board računalnik,
• identifikacija zabojnika,
• telematika,
• odprti vmesniki za specifične rešitve.

Dinamična tehtnica na stresalniku ima 
merilne celice in celice za merjenje  
pospeškov vgrajene v stresalni  
mehanizem. Uporablja se predvsem 
pri veliki količini zbranih zabojnikov, saj 
sam proces spraznjevanja zabojnikov ni  
upočasnjen. Zbrani podatki, shranjeni na 
nosilcu podatkov, se lahko obdelujejo v 
računalniku v sami kabini.

MAWIS – Prednosti za lokalne oblasti:  

• samodejno tehtanje,
• kombinacija s sistemom za identifikacijo,
• programska oprema za upravljanje z

• odprti vmesniki za specifične rešitve.

TEHTNICE ZA VILIČARJE:

Viličar je eno od najpomembnejših notranjih prevoznih sredstev. Opremljen s sistemom MOBA 
LTS za tehtanje, se lahko viličar uporablja z večjo učinkovitostjo. Odpravlja potrebo po vožnji na   
stacionarno tehtnico in s tem preprečuje nepotrebne »prazne« vožnje. Druga prednost je  
nadzorovano nakladanje, ki omogoča optimalno izkoriščenost transportnih zmogljivosti brez  
preobremenitve.

Tehtnica deluje zanesljivo in natančno tudi v najtežjih pogojih, kar se kaže tudi v uporabi v livarnah.

TEHTNICE ZA DVIGALA:

Velika prednost, ki jo ponujajo MOBA tehtnice, je brezžični prenos podatkov do računalnika 
v vozilu. Nova tehnologija prenosa podatkov odpravi težave z raztrganimi kabli in dragimi 
popravili. Tehtnica je lahko nameščena na skoraj vsako dvigalo in se lahko tudi enostavno 
opremi. Daljinsko upravljanje zagotavlja veliko udobja pri nakladanju. Robustna zasnova  
naredi tehtnico primerno za različna področja uporabe, od zvonov za odpadke do nakladanja  
razsutega tovora.

MOBA tehtnica za dvigala:

• varnostna rezerva pred  

• dodatno mehansko varovalo,
• brezžični ali žični nadzor,
• individualno prilagajanje 

• možnost nadgradnje s  

zabojniki in zaračunavanje,

preobtežitvijo vsaj 300%  
dovoljene teže,

tehtalnemu mehanizmu,

telematiko.
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STORITVE: 

V današnjem svetu so eno izmed najpomembnejših orodij za zmanjševanje stroškov točne 
in zanesljive informacije. Zaradi novih uredb in določil pri ravnanju z odpadki in samem 
zaračunavanju je v zadnjih letih prišlo do velikega povečanja števila zabojnikov in spremin-
janja volumna na posameznih odjemnih mestih.

Zato postaja toliko bolj pomembno poznavanje točnega števila, tipa in lokacije posa-
meznih zabojnikov. Podjetje EKO LUX nudi pomoč tako  pri snemanju trenutnega obsega 
in tipa zabojnikov na samem terenu kot tudi pri razdeljevanju večjega števila zabojnikov za 
odpadke. 

Sodoben sistem upravljanja z odpadki zajema: pametne zabojnike, poudarek na ločevanju, 
okolju prijazna smetarska vozila, računalniško vodenje trase odvzema smeti, ki sprejemajo 
informacije o napolnjenosti smetnjakov preko vgrajenih čipov, in še številne druge deja- 
vnosti, ki jih bodo mesta, ne le komunalna podjetja, morala sprejeti za svoje, saj le celota 
vodi k evropskemu projektu pametnih mest “smart city”, ki ga vsekakor želimo realizirati 
tudi v Sloveniji.

Komunalna vozila



26 27www.                 .si www.                 .si

  OMUNALNA VOZILA

Podjetje EKO LUX ponuja širok izbor komunalnih vozil proizvajalca M-U-T iz Avstrije, ki izpolnjujejo 
vse zahteve na področju čiščenja in odstranjevanja trdnih, suhih in tekočih odpadkov.

M-U-T je podjetje z dolgoletno tradicijo in je znano po svoji dovršeni tehnologiji že več kot 70 let. 
Posebne želje strank niso problem, saj je vsaka prošnja obravnavana individualno.

SMETARSKA VOZILA 

ROTOPRESS 

Specialist za gospodinjske, biološke in druge odpadke. Prednosti vozila M-U-T rotopress (sistem 
vrtljivega bobna):

• majhna lastna teža omogoča največji koristni tovor,
• majhen previs; zaradi tega je zelo okreten, ima optimalno razdelitev osne obremenitve,
• učinek samočiščenja; zato je higienski,
• zaprt, tesen boben; s tem je najprimernejši za odvoz bioloških odpadkov,
• majhni stroški vzdrževanja in obratovanja.

Na izbiro sta obliki ‘‘classic‘‘ oz. ‘‘styling‘‘. Rotopress je dosegljiv v velikostih 12 - 22m3  in je 
prilagojen glede na določeno podvozje.

INTEGRIRAN PRALNI SISTEM KONTEJNERJEV
je vgrajen po izbiri, glede na model  
rotopress, variopress ali powerpress. Večinoma  
se uporablja rotopress z niro bobnom, ker  
ponuja največ prednosti in je edino popolno  
vozilo za odvoz smeti. Kontejnerji so po  
izpraznitvi v enem koraku oprani z vročo vodo in  
visokim pritiskom. 

Zbiranje odpadkov in pranje kontejnerjev je 
opravljeno v enem koraku, kar pomeni:
• majhne stroške obratovanja,
• prihranek časa,
• brez bakterij,
• brez neprijetnih vonjav,
• higieno.

K VARIOPRESS 

Njegova največja prednost je enkratno posredovanje pod težkimi pogoji. Od majhnega zabojnika 
do velikega kontejnerja ali ročno natovarjanje - vanj lahko vržemo popolnoma vse.

Njegove lastnosti:
 
• zanesljiv in ekonomičen,
• največja vsebina pri najmanjši  

• majhen previs,
• visoka zgostitev,
• stabilen in robusten,
• majhna obraba.

VOZILA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE
Najvišja sesalna in spiralna moč. 

Sistem X–large ne naredi vtisa samo z veliko prostornino tanka, velikostmi 13 - 20 m3,  
ampak tudi zaradi visoke zmogljivosti vakuumske črpalke in črpalke z visokim pritiskom. Številna  
razpoložljiva oprema, npr. kasetno odlagališče, nastavljiva konzola, adr-model, naprava za glo-
boko sesanje, vodna reciklaža, različni modeli navijalnikov, p-bati itd. zagotavljajo, da so mo- 
deli X-large visoko učinkovite čistilne naprave za različna posredovanja in naloge. Vse to pa  
potrebuje prostor, zato so ti kombinirani modeli navadno zgrajeni na 3-osnem podvozju.

zunanji dimenziji,
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STROJI ZA POMETANJE CEST

AUSTROCLEANER 

Čisto - bolj čisto - najbolj čisto + brez finega prahu
Ulični stroj za pometanje M-U-T austrocleaner spada med najmodernejše stroje po celem svetu. 
Uporablja se v boju proti finemu prahu.

Na izbiro sta: UN - sistem krožečega zraka ali RS - sistem čistega sesanja.
Uporablja se pri: uličnem, površinskem in gradbiščnem čiščenju v mestih, občinah,  
na avtocestah, pri cestni gradnji za rezkanje materialov in na splošno na območju gradbišč.

Prednosti: 
 
• najmočnejši sesalni dosežek pri grobem 

• pometanje prahu in finega prahu, posebno 

• tiho delovanje, 
• kompakten in okreten pri največji vsebini za

Različni modeli, npr.: naprava z visokim 
pritiskom, s sesalnikom na zadnjem delu, 
šobe za fini prah, metla na prednjem 
delu, naprava za ročno sesanje itn. Številni  
certifikati neodvisnih, avtoriziranih uradov so 
garancija za kvaliteto.

Pometanje - sesanje - pranje z visokim pritiskom

Danes ne zadostuje samo pometati in sesati, za zmanjšanje finega prahu spiramo ceste z visokim  
pritiskom. Tudi sesalniki na zadnjem delu, s katerimi lahko posesamo umazano vodo, se vedno bolj  
uporabljajo na območjih gradbišč in tudi pri učinkovitem čiščenju mest.

Podjetje M-U-T ima za vsako posredovanje narejen načrt ekonomičnega čiščenja, ne glede na to, ali gre za 
cestni stroj za pometanje, majhno mestno vozilo ali kombi napravo s sesalnikom na zadnjem delu ali brez 
njega.

Vodovodni programonesnaževanju, 

skozi sistem krožečega zraka, 

umazanijo ter vodo.
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  EVI

• standard cevi:  EN 545 oz. EN 545-2010,
• zunanja zaščita Zn+Al 400 g/m2 ter zaščitene z za-

• po standardu EN 545-2010,
• dolžina cevi: 6 metrov, vse cevi so kalibrirane
• 2 vrsti cevi: TYTON, VRS (obojka),
• 3 vrste spojev: 
   - TYTON spoj se uporablja na nezahtevnih terenih
   - TYTON-SIT spoj oz. neizvlečni spoj se uporablja na   
   bolj zahtevnih terenih,
   - VRS spoj se uporablja na najzahtevnejših terenih, kot 
   so: močvirja, potresna območja, plazoviti tereni, strmi 
   tereni ipd. 

Vsi deli in materiali, ki so v stiku z vodo, kot so na primer cementna obloga, bitumenska  
barva in gumijasta tesnila, so prestali vse zahtevne teste za nestrupenost, ki jih izvajajo 
neodvisni laboratoriji in so pridobili odobritev WRAS.

Drugi tipi oblog in prevlek se lahko 
nanašajo po posebnem naročilu in 
specifikacijah stranke. Cevi razreda 
K10 in višje se lahko proizvedejo po 
posebnem naročilu stranke.

Gumijasta tesnila so iz EPDM materiala in so skladna s predpisi o pitni vodi in varovanju zdravja.

• duktilne cevi se lahko položijo v katero koli okolje, tudi v okolja z nestabilno podlago in  

• duktilne cevi se lahko uporabljajo v katerem koli klimatskem območju od -60°C do +60°C,
• duktilne cevi so odporne proti zelo visokemu zunanjemu in notranjemu tlaku in lahko kljubujejo

• duktilne cevi se lahko položijo pod zelo prometno obremenjene ceste, letališča, železnice ali

C
SPOJ VRS ZAGOTAVLJA NAJVIŠJO  
STOPNJO VAROVANJA PROTI  
IZVLEKU.

POLIETILENSKE CEVI

PE STANDARDNE CEVI

So izdelane iz materila 
PE100 ali PE80 različnih 
tlačnih stopenj. Pri polaga-
nju se cevi zasujejo v peščeno 
posteljico, ki jih varuje pred 
točkovnimi obremenitvami.

POLIETILENSKE - PE CEVI ODLIKUJE:

• korozijska obstojnost, ki omogoča nizke stroške vzdrževanja in dolgo dobo uporabe,
• fleksibilnost, ki dopušča navijanje cevi na kolute, 
• manj spojev, 
• enostavnejše in hitrejše polaganje, 
• veliko manjša občutljivost na zemeljske premike in posedanja, 
• prednost pri obnovi dotrajanih cevovodov,
• nizka teža cevi, ki olajša polaganje cevi ter znižuje stroške transporta, 
• široka kemična obstojnost – dobra odpornost proti kislinam, lugom in topilom.

DUKTILNE CEVI

ključnim slojem bitumen oz. epoksi,

seizmično zelo aktivna okolja,

tlačnim spremembam z največjo vrednostjo vse do 550 N/mm2,

kakršne koli težke obremenitve z globino prekritja do 10 metrov.
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VISOKI VARNOSTNI STANDARDI PREDSTAVLJAJO IDEALNE 
PREDPOGOJE ZA POLAGANJE BREZ PEŠČENE PODLAGE.

IZDELEK

Običajne cevi iz polietilena so v primeru, da 
ne uporabimo peščene podlage, izpostavljene  
povečanim obremenitvam zaradi kamnov,  
črepinj in drugih trdnih materialov v zemlji. Na ta 
način prihaja do neposrednih točkovnih in linijskih  
sil na cev, ki v kombinaciji z obratovalnimi obremenit- 
vami (notranji tlak, prometne obremenitve in teža 
zemlje) povzročajo razpoke (počasna rast razpok).  

Stroški in roki silijo tudi dobavitelje, da premislijo o  
obstoječih postopkih ter začnejo uporabljati sodobne 
materiale. Doslej potrebno polaganje polietilenskih 
cevi v pesek ali fin gramoz ni več potrebno z  
najnovejšimi materiali PE 100-RC. Izdelava po  
certificiranem sistemu upravljanja TMS (Total  
Management System) v družbi Gerodur zagotavlja 
tudi v primeru nekonvencionalnega polaganja (brez 
peščene podlage) življenjsko dobo nad 100 let.

PREDNOSTI

R C P R O T E C T  
NOV STANDARD 
K A K O V O S T I :  
R C P R O T E C T 
PLINSKE CEVI ZA 
ERDGAS ZURICH 
AG.

POLIETILENSKE
RCprotect CEVI

Cevi Gerodur RCprotect so ko-ekstrudirane cevi s  
polno steno z vgrajenim barvnim zunanjim slojem (pitna 
voda = modra, plin = oranžno rumena, odpadna voda =  
rjava). Cevi RCprotect so izdelane tako, da še  
posebej dobro prenašajo posledice opustitve peščene 
podlage in s tem povezanih točkovnih obremenitev.  
Namenska izraba izpopolnjenih lastnosti surovin  
(odpornosti na počasno rast razpok) zagotavlja, da 
cev izpolnjuje vse zahteve, ki jih postavlja sodobno in  
gospodarno polaganje cevi.

Aktualni preizkusi dokazujejo: RCprotect 
presega visoke kakovostne zahteve so- 
dobnih PE cevi. Tako so redno in dokazljivo  
izpolnjene vse zahteve glede produkta 
s strani Gerodurja ter neodvisnih inštitu-
tov za preverjanje. S Total Management  
system (TMS), certificiranim s strani usta-
nove TUV Sud, Gerodur nudi neprekinjeno  
dokumentacijo o končnem produktu od  
dobave granulata v obrat do dobave cevi na
gradbišče. 

KAKOVOST

KLASIFIKACIJA CEVI PO PAS 1075

Enega od za uporabnika uporabnih  
standardov za klasifikacijo PE 100-RC cevi 
nudi v prihodnje PAS 1075 »cev iz polietilena 
za alternativne tehnike polaganja – lastnosti, 
zahteve, preizkusni postopki«.

TIP 1: Cev s polno steno iz PE 100-RC
Enoslojna cev s polno steno iz PE 100-RC v 
skladu z normo DIN 8074/ISO 4065, celot-
na stena cevi obstaja iz PE 100-RC.

TIP 2: Cev z mersko integriranimi zaščit-
nimi sloji iz PE 100-RC
Dvo – do troslojna cev z mersko integriranimi 
zaščitnimi sloji iz PE 100-RC. Ko-ekstrudira-
ni sloji so s svojim stapljanjem v skupnem  
orodju neločljivo medsebojno spojeni.
 
TIP 3: Cev z dimenzijami v skladu z  
normo DIN 8074/ISO 4065 z zunanjim  
mersko adiranim zaščitnim plaščem
Cev z dimenzijami v skladu z normo 
DIN 8074/ISO 4065 z zunanjim dodat-
nim zaščitnim plaščem je sestavljena iz 
osrednje cevi iz PE 100-RC in zaščitnega  

CEV RCPROTECT V PRAKSI

RCprotect cevi odgovarjajo tipu 2  
klasifikacije PAS 1075 in izpolnjujejo njene 
zahteve glede permanentnih kakovost-
nih preizkusov materiala za cevi in ek-
strudirane cevi.

Standardni 
PE 80/PE 100 
Konvencionalna  
cev PE za 
zanesljivo oskrbo 
s plinom in vodo 
ter odvajanje 
odpadne vode. 
Vgradnja po 
mednarodnih 
standardih s po- 
dlago iz peska oz. 
finega gramoza. 
Cev je treba 
varovati pred 
površinskimi 
poškodbami kot 
so udarnine in 
zareze. Za varno 
uporabo nad 100 
let.

RCprotect 
Cevi RCprotect so 
ko-ekstrudirane 
večslojne cevi, 
izdelane iz pose- 
bnega materi-
ala PE 100-RC. 
Trajni preizkusi 
dokazujejo 
visoko odponost 
na točkaste 
obremenitve in 
s tem povezano 
počasno rast 
razpok. Najbolj 
primerna cev 
za gospodarsko 
polaganje brez 
peščene podlage. 
Za varno uporabo 
nad 100 let.

Gerofit R 
Cevi GerofitR  z 
zaščitnim plaščem 
iz modificiranega  
polipropilena. Me-
hanske poškodbe 
ostanejo varno 
oddaljene od 
cevi za medij, ki 
je pod tlakom. 
To je mogoče 
le z dodatnim 
zaščitnim slojem. 
Najprimernejša 
cev za vse post-
opke po načelu 
črne škatle brez 
jarka, DVGW pa 
jo zahteva na pri-
mer pri polaganju 
z razširjanjem. Za 
varno uporabo 
nad 100 let.

Počena stara cev Cev z zaščitnim 
plaščem

RCprotect 
Plin in pitna voda

Standardna cev v 
podlagi iz peska

plašča iz polipropilena.
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Optimalna cev za polaganje brez  
peščene podlage in jarka

IZDELEK
Inovativni postopki polaganja in sanacije cevi 
postavljajo sodobnim sistemom cevi vedno strož-
je zahteve. Nove tehnologije, kot so preplastenje, 
vrtanje z izpiranjem ali polaganje s širjenjem, ne 
omogočajo več neposrednega pregleda more-
bitnih poškodb cevi (polaganje cevi po načelu 
črne škatle).

Posebej za ta način polaganja je družba Gero-
dur razvila cev z zaščitnim plaščem GEROfit R. 
Sestavlja jo cev s polno nosilno steno iz mate-
riala PE 100-RC (Resistance to Crack – odpor-
no na pokanje) in nanjo dodani zaščitni plašč. 
Ta plašč obdaja nosilno cev in predstavlja do-
datni zaščitni ovoj.

GEROfit R v uporabi

Učinkovito in čisto: polaganje brez jarka 
Prednosti so jasne:
• varčevanje s stroški in časom, pod sistemi je 
mogoče brez težav voziti, cest ni treba zapirati,  
• v veliki meri odpade oviranje prometa in hrup pri 
delu, v industrijskih območjih pa se lahko proizvodnja 
nemoteno nadaljuje,
• drevesa ostanejo nepoškodovana, občutljiva naravna 
območja in mokrišča pa ostanejo v ravnovesju, saj na-
dzemni posegi, kot sta gradnja tunelov in kopanje jar-
kov, niso potrebni.

GEROFIT R CEV

Pri povezovanju originalnih cevi z zaščitnim plaščem 
GEROfit R je prva izbira čelno varjenje. Ta postopek 
jamči hitro izvedbo v vseh situacijah. 

DOBRA POVEZAVA: ČELNO VARJENJE.

GEROfit R je najbolj 
primeren izdelek za 
polaganje cevi brez 
izkopa jarka.

KAKOVOST

Aktualni preizkusi dokazujejo: GEROfit R pre-
sega visoke kakovostne zahteve sodobnih PE 
cevi. Tako se redno in dokazljivo preverjajo 
vse zahteve glede produkta s strani Gerodurja 
ter neodvisnih inštitutov za preverjanje. S To-
tal Management system (TMS), certificiranim s 
strani ustanove TUV Sud, Gerodur nudi nepre-
kinjeno dokumentacijo o končnem produktu 
od dobave granulata v obrat do dobave cevi na 
gradbišče.

Tip 1: Cev s polno steno iz PE 100-RC
Enoslojna cev s polno steno iz PE 100-RC v sk-
ladu z normo DIN 8074/ISO 4065, celotna ste-
na cevi obstaja iz PE 100-RC.

Tip 2: Cev z mersko integriranimi zaščitnimi 
sloji iz PE 100-RC
Dvo – do troslojna cev z mersko integriranimi 
zaščitnimi sloji iz PE 100-RC. Koekstrudirani 
sloji so s svojim stapljanjem v skupnem orodju 
neločljivo medsebojno spojeni.

Tip 3: Cev z dimenzijami v skladu z normo DIN 
8074/ISO 4065 z zunanjim mersko adiranim 
zaščitnim plaščem
Cev z dimenzijami v skladu z normo DIN 8074/
ISO 4065 z zunanjim dodatnim zaščitnim 
plaščem je sestavljena iz osrednje cevi iz PE 
100-RC in zaščitnega plašča iz polipropilena.

Klasifikacija cevi po PAS 1075

Enega od za uporabnika uporabnih standardov 
za klasifikacijo PE 100-RC cevi nudi v prihodnje 
PAS 1075 »cev iz polietilena za alternativne teh-
nike polaganja – lastnosti, zahteve, preizkusni 
postopki«.

Trajne povezave z originalno cevjo z   zaščitnim plaščem GEROfit R

Standardni 
PE 80/PE 100 
Konvenciona-
lna cev PE za 
zanesljivo oskrbo 
s plinom in vodo 
ter odvajanje 
odpadne vode. 
Vgradnja po 
mednarodnih 
standardih s po- 
dlago iz peska oz. 
finega gramoza. 
Cev je treba 
varovati pred 
površinskimi 
poškodbami kot 
so udarnine in 
zareze. Za varno 
uporabo nad 100 
let.

RCprotect 
Cevi RCprotect 
so koekstrudirane 
večslojne cevi, 
izdelane iz 
posebnega mate-
riala PE 100-RC. 
Trajni preizkusi 
dokazujejo 
visoko odponost 
na točkaste 
obremenitve in 
s tem povezano 
počasno rast 
razpok. Najbolj 
primerna cev 
za gospodarsko 
polaganje brez 
peščene podlage. 
Za varno uporabo 
nad 100 let.

Gerofit R 
Cevi GerofitR  
z zaščitnim 
plaščem iz mo- 
dificiranega  
polipropilna. Me-
hanske poškodbe 
ostanejo varno 
oddaljene od 
cevi za medij, ki 
je pod tlakom. 
To je mogoče 
le z dodatnim 
zaščitnim slojem. 
Najpriernejša cev 
za vse postopke 
po načelu črne 
škatle brez jarka, 
DVGW pa jo 
zahteva na pri- 
mer pri polaganju 
z razširjanjem. Za 
varno uporabo 
nad 100 let.

Cevi preprosto vpnete, izravnate, obrežete in že la-
hko začnete z varjenjem. Zoprno odstranjevanje 
plašča in naknadno nanašanje zaščite odpadeta.

GEROfit R cevi odgovarjaju tipu 3 klasifikacije 
PAS 1075 in izpolnjujejo njene zahteve glede 
permanentnih kakovostnih preizkusov mate-
riala za cevi in ekstrudirane cevi.
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OKOLJE 
GEROfit Rex pregradna cev ščiti cevi pitne vode pred onesnaženimi površinami 

Najvišje zahteve glede higienskih standardov in robustnosti so primerljive za GEROfit Rex cevovod-
no omrežje. Polietilen (PE) je material, ki se uspešno uporablja več kot 50 let v napajalnih vodih, 
z vedno večjim odstotkom prisotnosti na trgu. PE cevi, ki se uporabljajo pri pretoku medijev za 
človeške potrebe, še nikoli niso bile tako varne kot so danes. Še nikoli doslej, torej od napeljave 
vodovodnega vira do pip gospodinjstev, ni bila kakovost pitne vode tako visoka.
Okolja, ki so obremenjena in kjer je precejšnja nevarnost onesnaženja pitne vode s škodljivimi 
snovmi, kot npr. kontaminirana zemlja, so v strmem vzponu. Kemične snovi lahko pronicajo skozi 
stene cevi (prepustnost) in vplivajo na onesnaženje pitne vode.

GEROfit Rex

TIPIČNE NEVARNE CONE SO NA PRIMER: 

• industrijska področja,
• bencinske črpalke,
• bližina odlagališč,
• prometna področja,
• kmetijska zemljišča v uporabi (nevarnost:  

• pokopališča,
• poplavna območja,
• območja podtalnice,
• majhna varnostna razdalja med različnimi  

NEVARNE CONE: POPLAVNO OBMOČJE 

Lahko se zgodi, da so kemikalije iz naselij  
izprane nekontrolirano. Posledično se kemikali-
je lahko razpršijo v neokrnjeni naravi. Omenimo 
lahko, da se to nanaša npr. na kurilno olje.

PRODUKT 

Pregradno cev je kot novost razvil proizvajalec Gerodur, ki temelji na dokazani edinstveni teh-
nologiji večstopenjskega iztiska za PE-tlačne cevi s funkcionalno strukturo plasti – GEROfit. Še več,
ključna plast na osnovi kovinskega materiala omogoča, da dobimo gostoto difuzije, ki odpre razšir-
jeno področje uporabe v primerjavi s konvencionalnimi plastičnimi cevmi.

PREDNOSTI: 

• certificirana kvaliteta,
• “zaščitni plašč”, ki je namenjen proti udrtinam in 
 
• pregrada za difuzijski sloj – pregradna cev, 

• popolni zvari,
• fleksibilen material, fleksibilnost v usmerjanju  
  
• brez korozije in oblog.

Struktura cevi: preizkušena PE 100-RC cev, ki je bila dosežena z najnovej-
šim odpornim materialom proti razpokam (1) tvori osnovo strukture cevi. 
Cev je popolnoma prekrita z inteligentnim, kovinsko/polimernim večslojnim  
filmom (2). Med proizvodnim procesom so posamezne plasti spojene tako, 
da dobimo homogeno slojno zvezo. Na zunanji strani cevi je samo zaščitna 
plast – “plašč” na cevi (3). Material je zelo odporen proti obrabi “plašča” na 
zunanji strani cevi in nudi izjemno zaščito pred praskami in zarezami. Prav 
tako je GEROfit REX uporaben v vseh jarkih (metode brez izkopa polaganja).

123

prekomerno gnojenje, škropljenje),

mediji-cevmi.

utorom, cevi,
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ML CEVI:

• dolžina ML cevi je 3m, 
• cevi so brez obojk,
• standard: EN877, ISO 6594, DIN 19 522,
• zaščita cevi: zamrežen epoksi premaz, ki omogoča visoko odpornost proti kemičnim  

• spajanje ML cevi: s posebnimi spojnicami tipa CV in CE glede na namembnost,
• tip CV se uporablja za spajanje v objektih (hoteli, garažne hiše, industrijski objekti…),
• tip CE se uporablja tam, kjer so cevi izpostavljene vplivom okolja, npr. pod mostovi.

FAZONSKI KOSI

T - kos

MMK - kos

MMK VRS - kos

PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI:

• izdelani so iz duktilne litine v skladu z 

• uporabljajo se za spajanje cevi z zasuni, 

TYTON FAZONSKI KOSI ZA  
DUKTILNE CEVI:

• izdelani so iz duktilne litine v skladu z

• uporabljajo se pri montaži duktilnih cevi 

• skonstruirani so tako, da v osnovi nimajo

VRS FAZONSKI KOSI ZA  
DUKTILNE CEVI:

• izdelani so iz duktilne litine v skladu z 

• tako kot cevi so izdelani s t. i. dvojno oboj-

• spoj omogoča 100% sidranje na lomih ali 

in mehanskim vplivom,

EN545, 

hidranti…

hidranti,

na lomih, odcepih, v jaških (prehod na 
prirobnice),

varoval proti aksialnim silam, lahko pa se  
uporabljajo v kombinaciji s t. i. TYTON-SIT  
tesnilom (tesnilo z zobci proti izvleku), enako  
kot pri TYTON-SIT ceveh.

EN545 standardom, 

ko, kjer notranji del služi tesnenju, zu-
nanji pa varovanju proti izvleku, 

na koncu cevi, brez dodatnega sidranja.
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 ARMATURE

Armature so ključne za kontrolirano vodenje pitne vode – ročno ali avtomatsko. S pomočjo 
elektrike lahko odpirajo, zapirajo in merijo pretoke vode. Prodajamo vodovodne armature 
domačih in tujih proizvajalcev vseh dimenzij.

HIDRANTI
Hidranti so primerni za hitro uporabo v primeru požarov in za začasno 
povezovanje cevnega omrežja.

SPOJKE ZA POPRAVILA 
REPARATURNE OBJEMKE 
Reparaturne objemke se uporabljajo za  
enostavno in trajno popravilo na: 
• počenih cevovodih,     
• poškodovanih cevovodih,     
• razjedanih cevovodih.

NADZEMNI HIDRANTI:

• poleg standardnih vgradnih dolžin so možne vse ostale vgradne

• vse oblike oznak na cevi nadzemnih hidrantov kot so npr. nalepke, 

• izredno majhna teža hidranta omogoča hitro in enostavno vgradnjo,
• po končani vgradnji je možno glavo hidranta poljubno zasukati  

• pri zamenjavi poškodovanih delov oziroma servisiranju izkop  

• v primeru, da pride do loma zgornjega dela hidranta z lomnim  

PODZEMNI HIDRANTI:

• izredno majhna teža hidranta omogoča hitro in enostavno vgradnjo,
• hidranti so izdelani, testirani in certificirani v skladu z gradbeno  

• hidranti so testirani v skladu z EN 14339 (EN 1074-6, 1074-1 in EN  

• stabilne spojke za priključitev gasilnih cevi so v skladu z DIN 3221.

ZASUNI 
Zasuni so prirobnične mehko tesneče armature, ki omogočijo  
zapiranje pretoka tekočih medijev v obeh smereh.
Prost pretok ter ravne in gladke notranje stene onemogočajo oz. pre-
prečujejo nabiranje usedlin na tesnilnih površinah. Skupaj s teleskops-
ko vgradilno garnituro so primerni za podzemno vgradnjo. Zasuni se 
lahko opremijo z ročnim kolesom ali elektromotornim pogonom.

VGRADILNE GARNITURE

Vgradilne garniture so namenjene 
odpiranju in zapiranju zasunov pri 
podzemni vgradnji.

KOLO ZA ZASUNE 

Kolesa za zasune služijo 
odpiranju in zapiranju  
zasunov.

• vodomerni jašek je namenjen za vgradnjo

• omogoča lahek dostop in zaščito ter nadzor nad

• telo jaška je iz visoko kakovostne dvoslojne  

• izolacijski plašč in pokrov sta iz termoizolativnega

CESTNE KAPE

Cestne kape so pri- 
merne za vgradnjo nad 
cevovodi, na cestah, 
travnikih, dvoriščih in 
drugih površinah, ki 
omogočajo 
dostop do 
kontrolnih 
delov.

ZASUNI

VGRADILNE
GARNITURE

KOLO ZA
ZASUNE

CESTNE KAPE

VODOMERNI JAŠKI:

MEDPRIROBNIČNE
ZAPORNE LOPUTE 
Medprirobnične zaporne lopute se 
uporabljajo za popolno zapiranje pre-
toka v povratni smeri:
• za zapiranje (ON/OFF) ter za re- 

• odlične pretočne karakteristike,
• vsi materiali, ki pridejo v stik s  

dolžine po dogovoru,

mestni grbi, barvne oznake itd. so možne po dogovoru,

v katerokoli smer ter fiksirati v katerikoli poziciji,

hidranta ni potreben,

delom, sistem avtomatično prepreči iztok vode.

direktivo 89/106 EEC,

12266-1 PN 10, PN 16,

gulacijo tekočih in plinastih medijev, 

pitno vodo, so v skladu z EN 681, 
KTW, W270, WRAS in testirani po 
SIST EN 12873-1:2004.

vodomera zunaj stanovanjskega ali poslovnega 
objekta,

števcem,

rebraste cevi, ki omogoča trdnost,

stiropora, ki ščiti vodomer pred zmrzaljo.
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PROGRESIVNI MEHANIZEM 

OPRIJEMANJA:

• se povečuje pri narašča- 

• enoten sistem t. i. »griperjev« 

• popoln oprijem tudi pri mon-

• možnost odstranitve t. i. 

NOSILEC:

• ima visoko toleranco prila- 

• samozaklepni »vzmetni« 

UNIKATNO ULTRAGRIP TESNILO:

•  posebej oblikovano tesnilo (patentirano) omogoča 

•  razpoložljiv material iz Nitrila za plin in EPDM ma-

SPONSKI VIJAKI:

• vgrajeni sponski vijaki omogočajo  

• vijačni moment je odvisen od velikosti  

• vijaki in matice so iz nerjavečega jekla.

AQUAFAST SPOJKA 

ENOSTAVNA MONTAŽA:

• aquafast spojka za mon-

ODPORNOST OPRIJEMA:

• odpornost oprijema je zasnova-

POZITIVNA ZAUSTAVITEV:

• odpornost oprijema je

EDINSTVENI TRISTRANSKI 
PRITISK TESNJENJA:

• patentirana tesnila in  

“univerzalna spojka” “specialna spojka za PE in PVC cevi”

Spojke AQUAFAST se uporabljajo za vgradnjo na PE in PVC ceveh in so odlična 
zamenjava za t.i. zobate spojke, saj spoj varujeta tesnilo in “griper”.

Univerzalne spojke so namenjene tako za vgradnjo na različnih tipih ceveh kot 
tudi na različnih materialih.

nju tlaka v ceveh (večji tlak 
– močnejši oprijem),

za cevi različnih materialov,

taži pod različnimi koti,

»griperjev«. S tem se spoj- 
ka spremeni v fleksibilen 
mehanizem, ki omogoča 
aksialne pomike cevi. 

vijačenje samo z enim orodjem,

vijaka in neodvisen od materiala 
c

popolno tesnjenje, tudi pri ceveh s korozijo,

terialov, s soglasjem WRAS in KTW in DGW W270  
(11. 2007) za pitno vodo.

godljivosti zunanjega  
premera cevi do 44 mm,

efekt omogoča t. i. »gripe- 
rju« in tesnilu, da sta ves 
čas v položaju maksimalne 
tolerance.

tažo zahteva manj vijakov, 
manj znanja, manj časa in 
truda za namestitev v pri- 
merjavi z drugimi sistemi.

konstrukcijske lastnosti  
komponent omogočajo tri- 
stranski pritisk odziva tesnj- 
enja, kar omogoča visoko 
zmogljivost tesnjenja po 
stenah cevi.

na na izpolnjevanju zahtev 
glede zmogljivosti po stan-
dardu WIS 4-24-01 Tip 2 in 
po standardu ISO 14236.2.

zasnovana na izpolnjevanju 
zahtev glede zmogljivosti 
po standardu WIS 4-24-01 
Tip 2 in po standardu ISO 
14236.2.

ULTRAGRIP SPOJKA



44 45www.                 .si www.                 .si

ZOBATE SPOJKE
Zobate spojke so namenjene  
spajanju PE cevi.

HITRE SPOJKE

ELEKTROVARILNI MATERIAL

EV spojka

EV lok

NAPRAVA ZA SPAJANJE  
ELEKTROVARILNEGA MATERIALA

Univerzalna naprava za elektrofuzijsko varjenje vseh proizvajalcev fitingov.

PODZEMNO  IN NADZEMNO VGRADNJO

Avtomatski zračniki Kinetični zračnikiKombinirani zračniki Zračniki Hawle

PREDNOSTI:

• elektrofuzijske kakovostne armature imajo

• ekonomičnost – gospodarske koristi so pos- 

• zmogljivost – dokazana je visoka zmogljivost

Hitre spojke so namenjene medsebojnemu 
spajanju PE cevi ter vstavljanju navojnih  
fitingov in armatur v PE cevi.

PLOŠČATA TESNILA
Ploščata tesnila so narejena iz 4mm gume in se uporabljajo pri tes-
njenju spojev med prirobnicami pri ceveh in armaturah. 

TYTON TESNILA
Tyton tesnila so narejena iz EPDM gume in se uporabljajo za tesnjenje 
spojev med cevmi in fazoni, ki imajo Tyton spoj.

TYTON SIT TESNILA
Tyton SIT tesnila se uporabljajo za tesnjenje spojev med cevmi in  
fazoni, kjer se zahteva neizvlečnost.

TESNILA

ZRAČNIKI ZA 

POCINKANI FITINGI
• fitingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije,
• sistem vodenja kakovosti je certificiran po DIN ISO

• uporabni so do tlaka 40 barov.

KROGELNI VENTILI

Krogelni ventili so namenjeni za neagresivne medije  
kot so voda, zrak, para, naftni derivati ter plin. 

9001/2000,

dolgo penetracijsko globino in fuzijsko območ- 
je, ki zagotavlja visoko kakovost spojev,

ledica splošne kakovosti integriranega sistema in 
inovacij, vključno z računalniškimi sistemi, ki zmanj- 
šujejo možnost operaterja,

na področju plina in distribucije vode na indu- 
strijskih aplikacijah.
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HAWLE MATERIALI

SISTEM 2000 HAWLE:

• enostavna montaža,
• majhna količina komponent in spojev,
• varna in poceni instalacija,
• mala teža,
• nizki stroški vzdrževanja,
• bajonetni spoji omogočajo zavoje na vse strani,

BAIO HAWLE
• univerzalna uporaba za vse vrste cevi: PE,  

• integrirana visoka protikorozijska zaščita  

• medij: voda in plin.

Tehnična specifikacija ZAK Hawle materiala:

•  enostavna montaža,
•  spajanje brez navojev,
•  brez dodatnega tesnjenja,
•  brez korozije,
•  integriranost v zasune, navrtne oklepe, fitinge,
•  pri montaži ne potrebujemo dodatnega orodja,
•  protikorozijska epoksi zaščita.

ZAK HAWLE

ZAK sistem pri Hawle materialu omogoča gradnjo hišnih priključkov brez navojnih spojev.

Kanalizacijski program

PVC, jeklo, duktil,

z epoksi prašnato zaščito,
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ZBIRALNIKI ZA VODO:

• zbiralniki deževnice so izdelani iz polietilena in so

• zbrano deževnico lahko uporabljamo za zaliva- 

• zelo primerni so za gospodinjstva brez vodovoda,
• vsi zbiralniki so narejeni iz okolju prijaznega poli-

• vsak zbiralnik je tehnično pregledan v skladu s

• izdelki so proizvedeni iz originalnega polietilena 

• uporabljamo jih lahko za shranjevanje pitne vode

• preizkušeni so pri Zavodu za zdravstveno varstvo   
  Maribor.

JAŠKI

Kanalizacijski jaški

Jaški so izdelani iz enega 
kosa, kar zagotavlja najvi- 
šjo možno raven tesno-
sti. Na vstopni in izstopni  
strani imajo pripravljene 
spojke za PE, PP in PVC glad- 
ke ali rebraste cevi, različnih  
kategorij.

Umirjevalni jaški

Umirjevalni jašek je name- 
njen za uporabo na strmem 
pobočju, kjer je uporaba 
visokih kaskadnih jaškov 
negospodarna. Specifično 
oblikovano dno jaška nev-
tralizira udar vode.

Peskolovi

Peskolovi so namenjeni 
zbiranju površinskih voda 
s cestnih površin in useda- 
nu peska.

Kabelski jaški:

• velika natezna trdota – fleksibilnost,
• zaradi majhne teže jašek enostavno transportiramo in

• enostavno dodajanje (vgradnja dodatnih priključkov),
• možnost vgradnje – pritrditve plastičnega podstavka PP

• v plastičen pokrov se nalije beton,
• možnost montaže standardnih litoželeznih pokrovov.

ČISTILNE NAPRAVE:

• majhne čistilne naprave upo

• biološke čistilne naprave niso

• investicija v čistilno napravo se

LOVILCI OLJ IN MAŠČOB

Lovilci olj in maščob se uporabljajo 
vsepovsod, kjer obstaja možnost, da 
bi mineralna olja prišla v reke, potoke, 
jezera - ribnike, podtalnico oz. nara-
vo.

Lovilci olj in maščob z by-passom so 
skonstruirani tako, da gre pri maksi- 
malnem nalivu od 80% do 90% 
pretoka čez by-pass. Prva »teorija«  
pljuska predvideva, da se lahko 
vso olje zbere na samem pričetku 
deževanja. Iz tega razloga se lahko 
kasnejše padavine spustijo mimo.

predvideni za vkop v zemljo,

nje vrta, pranje perila, avtomobila, spiranje 
sanitarij, tuširanje in drugo,

etilena (LLDPE), ki je primeren za pitno vodo in 
ga je mogoče 100% reciklirati,

standardom kakovosti,

za shranjevanje živil (ne iz reciklirane plastike),

in hrane ter pijače,

rabljamo za čiščenje komunal-
nih odpadnih vod iz stranišč, 
kopalnic, kuhinj in podobnih 
virov onesnaženja v hišah ali 
drugih stanovanjskih, gostinskih 
in gospodarskih objektih,

namenjene čiščenju indus-
trijskih voda,

povrne v petih letih.

vgradimo,

dveh velikosti, na katerega se montirajo velike omarice,
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KANALIZACIJSKE CEVI
in FAZONSKI KOSI

PVC-UK cevi so namenjene uporabi za odvajanje meteornih voda, gospodinjskih, 
fekalnih in industrijskih odplak. Vgrajujeta se dva tipa cevi; SN4 za nepovozni teren in SN8   
za povozni teren.

• visoka kemična obstojnost,
• spajanje je hitro in enostavno,
• majhna teža cevi,
• dobre mehanske lastnosti lajšajo manipulacijo, 

• standardni fazonski kosi, 

• dobre hidravlične lastnosti – možnost  

• minimalni stroški vzdrževanja,
• dolga življenjska doba izdelka,
• doseganje tesnosti.

PE KANALIZACIJSKE CEVI:

KANALIZACIJSKE PP GLADKE CEVI:

PP KANALIZACIJSKE CEVI:

PVC DRANAŽNE CEVI

• odlične sposobnosti zbiranja in odvajanja presežkov vode,
• gibljivost cevi, ki omogoča navijanje na kolute in  

• nizka masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo 

• velika odpornost na statične in dinamične obremenitve pri

• hitra in enostavna montaža ter nizki stroški polaganja

• velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški 

PVC drenažne cevi se uporabljajo povsod, kjer so težave s prevelikimi količinami vode, bodisi 
so to občasni presežki meteorne vode, visoka podtalnica ali močvirnato zemljišče. 

PREDNOSTI:

Perforacija cevi: 1/3, 2/3, 3/3  
oz. celotna

PREDNOSTI:

• gladka notranja in rebrasta zunanja površina,
• enostavna vgradnja in transport zaradi majhne mase cevi,
• dvoslojna kanalizacijska cev,
• odlične fizikalne in mehanske lastnosti,
• netlačna oz. gravitacijska cev,
• odpornost na UV svetlobo,
• enostavno skladiščenje,
• obodna togost cevi: SN4, SN8.

PP troslojne cevi za kanalizacijo temenskih togosti SN8, 
SN12 in SN16, dolžina cevi 6,20 m. Cevi so zunaj  in 
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 13476-
2:2007. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili. 
Barve: RAL 8023 rjava na zunanji strani, znotraj bela, za 
montažo do -10° C.

PE DRENAŽNO KANALIZACIJSKE CEVI:
• gladka notranja in rebrasta zunanja površina,
• enostavna vgradnja in transport zaradi majhne   
  mase cevi,
• samodejno čiščenje,
• korozijska odpornost,
• perforacija: 1/3.

montažo in transport,

velikega pretoka,

• gladka notranja in rebrasta zunanja površina,
• enostavna vgradnja in transport zaradi majhne mase cevi,
• temperaturna odpornost cevi od +60°C do -90°C,
• netlačna oz. gravitacijska cev,
• enostavno spajanje s spojkami in tesnili ali z integrirano spojko,
• obodna togost cevi: SN4, SN8, SN16.

enostavno polaganje na terenu,

vgradnjo (kolut s 50 m cevi premera 100 mm tehta le 
približno 20 kg),

vgradnji in obratovanju,

drenažnih cevovodov,

vzdrževanja.
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POLIESTERSKE CEVI 
IN JAŠKI 

PVC-UK cevi so namenjene uporabi za odvajanje meteornih voda, gospodinjskih, 
fekalnih in industrijskih odplak. Vgrajujeta se dva tipa cevi; SN4 za nepovozni teren in SN8   
za povozni teren.

Fotografija prikazuje tipični prerez slojev cevi: 
 • Zunanja površina
 • Zunanji strukturni sloj
 • Jedro
 • Notranji strukturni sloj
 • Sekalni sloj
 • Zaščitni sloj
 • Notranji sloj

FLOWTITE cevni sistemi izpolnjujejo naslednje produktne standarde: AWWA, ASTM, DIN, ISO ter 
EN. Prav tako imajo v Sloveniji pridobljen ZAG-ov certifikat.

 

Natezne ter osne obremenitve proizvedenih cevi se redno preverjajo. Dodatno se prav tako red-
no opravljajo testi trdnosti in deformacij, skladno internimi FLOWTITE kakovostnimi predpisi.

100% vseh proizvedenih cevi za kanalizacijo se preveri po naslednjih kriterijih:
 • Vidni pregled
 • Debelina stene
 • Dolžina
 • Premer

 • Odpornost na korozijo (nizki stroški vzdrževanja, stalne hidravlične lastnosti čez dolgotrajno  
    obdobje)  
 • Manjša teža (1/4 teže duktilnih cevi, 1/10 teže betonskih cevi)
 • Kratke in dolge standardne dolžine cevi (do 18m z možnostjo individualnih dolžin cevi, manj  
    spojev zmanjšuje čas montaže, več cevi na transportni enoti zmanjšuje stroške transporta)
 • Zelo gladka izvrtina (manjše nabiranje nesnage lahko znižuje stroške čiščenja)
 • FLOWTITE precizne spojke z elastomernimi tesnili (tesni in učinkoviti spoji, zasnovani za pre 
    prečevanje infiltracije ter eks-filtracije) 
 • Fleksibilna proizvodnja (različni premeri se lahko proizvedejo po željah in zahtevah naročnika)
 • Hitra in enostavna montaža zaradi nizke teže
 • Enostavni in poceni testi tesnosti

* Zaradi zgoraj naštetih lastnosti so projekti, izvedeni s FLOWTITE cevmi, zelo ekonomični in  
  dolgotrajni, z nizkimi stroški vzdrževanja čez celotno dobo uporabe.

1. PROIZVODNI PROCES

3. CERTIFIKATI IN POTRDILA

4.2. FIZIČNE LASTNOSTI

4.3. LASTNOSTI PROIZVEDENIH CEVI

2. PREDNOSTI IZDELKA
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LTŽ KANALSKI POKROVI
in REŠETKE

KANALSKI POKROVI IN REŠETKE SO IZDELANI IZ DUKTILNE LITINE. 

Sestavni del kompleta:
• pokrov,
• okvir,
• protihrupni vložek (zagotavlja optimalen stik

• tesnilna guma na tečajih pokrovov  

• tesnilna guma (pri pokrovih s tesnjenjem).

Komunalni program

PE ZAŠČITNE CEVI:
PE zaščitne cevi uporabljamo pri gradnji cest, tunelov, železniških prog in drugih prometnih, 
stanovanjskih ali industrijskih objektov. Nudijo odlično zaščito pred mehanskimi in drugimi 
škodljivimi vplivi okolja in so primerne za najrazličnejše vrste kablov, kot so: 

• telefonski kabli, 
• kabli za televizijsko kabelsko omrežje, 
• optični kabli, 
• visoko in nizkonapetostni elektroenergetski kabli, 
• kabli za cestno, železniško ter drugo prometno  
  signalizacijo.

med okvirjem in pokrovom, preprečuje 
vibracije in trenje kovinskih površin in  
posledično preprečuje hrup),

(zagotavlja stabilno postavitev pokrova v okvir in 
tesnost ležišča pokrova v tečaju),
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PLASTIČNI ZABOJNIKI

DVOKOLESNI PLASTIČNI ZABOJNIKI

Dvokolesni plastični zabojniki za zbiranje odpadkov so narejeni iz polietilena visoke gostote 
- HDPE. Odporni so na udarce, temperaturne razlike, kemikalije in UV-žarke. Vsi zabojniki so 
opremljeni s kolesi premera 200 mm za enostavnejšo manipulacijo.

Plastični zabojniki za smeti so sodobno 
oblikovani in vzbujajo estetsko ugodje.  
Nadgraditi jih je mogoče s sistemom za iden- 
tifikacijo in tehtanje. Dvokolesni plastični 
zabojniki so proizvedeni in preizkušeni  
skladno z evropskim normativom EN 840.

Dvokolesni plastični  
zabojnik 60 in 80 l 

pokrov zabojnika enostavno premikanje

različne velikosti koles 
zabojnika

zaklep zabojnika

ŠTIRIKOLESNI  PLASTIČNI ZABOJNIKI

Štirikolesni plastični zabojniki za zbira- 
nje odpadkov so narejeni iz polietilena vi-
soke gostote - HDPE. Zabojniki so sodobno  
oblikovani in vzbujajo estetsko ugodje. 
Odporni so na udarce, temperaturne razlike, 
kemikalije in UV-žarke.

Štirikolesni plastični zabojniki so opremljeni z 
zavorami na dveh kolesih. Dodatno je možno 
naročiti tudi mehanizem za nožno odpira- 
nje pokrova. Štirikolesne plastične zabojnike 
je možno nadgraditi s sistemom za identifi- 
kacijo in tehtanje. Zabojniki so proizvedeni in 
preizkušeni skladno z evropskim normativom 
EN 840.

Avtomatska ključavnica 
pokrova

Nožno odpiralo pokrova

Različni pokrovi za 
plastične zabojnike

BARVE:

Dvokolesni plastični 
zabojnik 120 l 

Dvokolesni plastični 
zabojnik 240 l 

Dvokolesni plastični 
zabojnik 360 l 

BARVE:

Štirikolesni plastični zabojnik 660 l

Štirikolesni plastični zabojnik 770 l

Štirikolesni plastični zabojnik  
1100 l Raven pokrov

Štirikolesni plastični zabojnik  
1100 l Dvojni pokrov (pokrov 
v pokrovu)

Štirikolesni plastični zabojnik  
1100 l Zaokrožen pokrov

Na razpolago so številni dodatki, ki povečujejo uporabnost zabojnikov in 
omogočajo, da zabojnike prilagodimo vašim potrebam in željam.
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PLASTIČNI ZABOJNIKI  IN PALETE ZA  
INDUSTRIJO IN SADJARSTVO:
• narejeni iz visokokvalitenega HDPE,
• odporni na vremenske razmere in UV žarke,
• možnost recikliranja,
• odporni na kisline in baze,
• gladke notranje stene za lažje čiščenje, 
• idealni za shranjevanje in prevoz, 
• s pokrovom ali brez.

CTX

Tehnični podatki: 
Zunanje mere: 1200 x 1000 x 785 mm
Nazivna prostornina: 700 l 
Nosilnost: 35 kg

Tehnični podatki:
• zunanje mere: 1200x100x760 mm,
• notranje mere: 1115x915x600 mm,
• nazivna prostornina cca 610 l,
• nosilnost 450 kg.

PLASTIČNI ZABOJ - CTH 1

Tehnični podatki:
• zunanje mere: 1160x800x800 mm,
• nazivna prostornina cca 520 l,
• nosilnost 250 kg.

PALETE A4 IN A4L 

Palete so narejene iz polietilena visoke gostote - HDPE. Odporne so na 
udarce, temperaturne razlike, kemikalije in UV-žarke. 

A4 paleta:
• dimenzije 1200x800 mm,
• teža cca. 7 kg,
• nosilnost dinamična 600 kg,  
  statična 1800 kg.

A4L paleta:
• dimenzije 1200x800 mm,
• teža cca. 12,3 kg,
• nosilnost dinamična 1500 kg,       
  statična 4000 kg.

Higienska paleta:
• dimenzije 1200x800 mm,
• teža cca. 16 kg,
• nosilnost dinamična 1500 kg,              
  statična 5000 kg.

PLASTIČNI ZABOJ - CTR 3
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KOVINSKI ZABOJNIKI

SAMONAKLADALNI KONTEJNERJI
 
Samonakladalni kontejnerji so narejeni po DIN standardih in so prilagojeni nalaganju eden v  
drugega, kar racionalizira stroške transporta. Imajo močno konstrukcijo in dolgo življenjsko dobo.

Opcije:
• odprti, 
• zaprti s kovinskim pokrovom,
• zaprti z duraflex pokrovom.

Osnovna konstrukcija kontejnerja je izdelana iz 3, 4 ali 5 mm 
debele pločevine, posamezni nosilci pa so iz pločevine debe-
line 4 in 5 mm. Vsi upognjeni deli so zvarjeni po celotni dolžini 
- s tem je preprečena možnost notranje korozije.

VSI KONTEJNERJI SE LAHKO IZDELAJO IN PRILAGODIJO SPECIFIČNIM  
ŽELJAM POSAMEZNIH KUPCEV.

STANDARDNE MERE  
SAMONAKLADALNIH 
KONTEJNERJEV SO:

5m3, 7m3 in 10m3

SAMONAKLADALNI KONTEJNER ZA PESEK, MULJ

Zabojnik je izdelan iz črne pločevine 
debeline 5 mm. Dno zabojnika je 
oblečeno s perforirano pločevino  
debeline 3 mm. Zabojnik je  an-
tikorozijsko zaščiten z dvakratnim 
slojem. Namenjen je shranjevanju, 
transportiranju ter ločevanju vlage 
in mokrega peska.

Zabojnik je izdelan iz črne pločevine 
debeline 3 mm, dno zabojnika je 
izdelano iz črne pločevine debe-
line 3 mm ali 4 mm. Zabojnik je 
ojačan s Hop cevmi in je antikoro-
zijsko zaščiten z vročim cinka- 
njem. Namenjen je shranjevanju in 
transportiranju mulja. Dodatno je tu 
še podstavek na 4-ih kolesih, prav 
tako vroče cinkan. Namenjen je tran- 
sportiranju zabojnika.

POCINKAN KONTEJNER S PODSTAVKOM

MEŠALNA POSTAJA BIOLOŠKEGA BLATA Mešalna postaja biološkega blata 
vsebuje: 
• polževo gonilo iz inox materiala,
• zabojnik iz materiala S 235 JR,
• podstavek iz materiala S 235 JR,
• motor za pogon polževe gredi,
• varovalno ograjo za celoten   
  sistem.

Namen postaje je redčenje  
biološkega blata z vodo za  

nadaljnjo obdelavo.
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SPECIALNI KONTEJNERJI

Specialni ognjevarni kovinski zabojniki  
so izdelani glede na željo stranke.

Kontejnerji so primerni za shranjevanje 
različnih nevarnih snovi in so izdelani po 
veljavnih standardih.

Kontejnerji se lahko opremijo s/z:
• sistemom za gašenje,
• sistemom za hlajenje,
• protipožarnimi vrati,
• lovilno rešetko pri izlitju.

EKO KONTEJNERJI

Nudimo različne vrste eko  
kontejnerjev za različne namene:
• stare akumulatorje,
• oljne filtre,
• krpe,
• pesek,
• flourescentne cevi,
• medicinske odpadke,
• notranji in zunanji transport in
• transport nevarnih snovi.

KOTALNI KONTEJNERJI

Majhni velikani velikih zmožnosti in prihrankov. Odlikujejo jih velika potisna sila, enostavnost  
rokovanja, možnost prestavljanja z majhnim kamionom, dvigalom ali viličarjem.

V razvitih državah Evrope se 70% razsutega tovora prevaža s kotalnimi kontejnerji. Njihova uporaba 
je zelo pomembna v gradbeništvu pri prevozu razsutih materialov. Kotalni kontejnerji se uporablja-
jo kot skladišča v reciklažnih centrih, kar občutno zmanjša stroške prevoza. So varni in praktični za 
transport in imajo dolgo življenjsko dobo.

Osnovna konstrukcija kontejnerja je izdelana iz sta-
ndardne 3 mm pločevine ali debelejše, posamezni 
nosilci pa so iz pločevine debeline 4 mm in 5 mm. Vsi 
upognjeni deli so zvarjeni po celotni dolžini – s tem je 
preprečena možnost notranje korozije. Pokrovi se za-
pirajo s pomočjo ušesnih nerjavečih matic. Površinska 
zaščita je od zunaj izvedena s temeljnim in zaključnim 
premazom, notranje površine pa so zaščitene z barvo, 
ki je odporna na soli, kisline in luge.

Opcije:
• odprti,
• zaprti s kovinskim pokrovom (ročni   
 
• zaprti z mrežastim pokrovom,
• zaprti s cerado.

STANDARDNE MERE  
SAMONAKLADALNIH 
KONTEJNERJEV SO:

15m3, 18m3, 25m3, 32m3 in 36m3

VSI KONTEJNERJI SE LAHKO 
IZDELAJO IN PRILAGODIJO 
SPECIFIČNIM ŽELJAM POSA-
MEZNIH KUPCEV.

 ali hidravlični dvig pokrova),
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URBANA OPREMA
KOŠI

KOVINSKI KOŠI

Kovinski koši so izdelani iz po-
cinkane pločevine oz. nerjaveče 
pločevine in po posebnem pos- 
topku plastificirani v različnih bar-
vah. So prijetnega videza in so 
primerni za mestna jedra, parke, 
avtobusna postajališča, šole, 
prireditve, trgovske centre…

PLASTIČNI KOŠI

Plastični koši so izdelani iz po-
lietilena, ki je zelo trden, so okolju 
prijazni ter odporni na UV-žarke 
in so prijetnega videza. Names-
timo jih lahko tako rekoč vsepo- 
vsod, kjer je veliko ljudi: v urbanih 
središčih, na avtobusnih postajah, 
pri javno izobraževalnih ustano-
vah, nakupovalnih središčih…

INOX KOŠI

Koši so izdelani iz nerjavečega 
(INOX) jekla. Primerni so za trgo- 
vske centre ter vhode v trgovine, 
šole in športne dvorane.

Plastični koš za ločeno  
zbiranje odpadkov

Namestitev: samostoječ

Koš s pepelnikom ali 
brez: 30 l

Namestitev: samostoječ na beton-
skem podstavku oz. stebru v tla ali 
na steno.

INOX koši za zbiranje posebnih 
odpadkov 
 
Dolžina: 30 cm 
Globina: 30 cm 
Višina: 80 cm 
Volumen koša: 70l 
Material: INOX 
Površina: sijaj (polirana) 
s ključavnico, z regulirnimi  
nogicami 

BETONSKI KOŠI

Telo betonskega koša je izdela-
no iz marmornega drobljenca, 
rečnega prodca ali pranega beto-
na. Pokrov koša je iz aluminijaste 
litine ali inox pločevine. Primerni 
so za uporabo na javnih površinah 
(šole, parki, mestna središča,  
trgovski centri, lokali….). Z njimi 
boste poskrbeli za lepši izgled in 
čistejšo okolico.

Betonski koš Urbano INOX 
Namestitev: samostoječ 
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KOŠI ZA PISARNO

Koši za pisarno in dom so 
izdelani iz polietilena oz. kovine, 
namenjeni so za ločeno zbiran-
je odpadkov na samem izvoru.

     10l                                          25l                                                        40l 

IN DOM

LESENI KOŠI

Koši so izdelani iz lesa, ki je zašči- 
ten s premazom. Ojačani so s 
kovinskim pocinkanim ogrodjem. 
Nameščamo jih na javnih mestih: 
obcestnih počivališčih, parkih, žival-
skih vrtovih… Njihova  posebnost je 
v tem, da sovpadajo z okoljem, v 
katerem so nameščeni.

Leseni koš: 50l, 85l

Namestitev: samostoječ

Leseni koš: 50l, 85l

KOŠI ZA POSEBNE NAMENE

V to skupino sodijo koši, ki so namen-
jeni za določeno vrsto odpadkov oz. 
frakcij. Izdelani so iz polietilena, ki je 
odporen na UV žarke in je okolju pri-
jazen.

Pasji koš: 50l

KLOPI

V naši ponudbi najdete veliko klopi različnih oblik. Izdelane so iz kovinskih in lesenih materialov. 
Kovinski deli so vroče cinkani, lahko tudi prašno barvani. Leseni deli so iz kvalitetnega lesa. Izbirate 
lahko med tropskim bangkiraiem, sibirskim macesnom in pohorsko smreko. Ponudimo vam lahko 
zanesljivo, enostavno in cenovno ugodno rešitev.

Klop brez naslonjala
 

Klop z naslonjalom 
 

STOJALA ZA KOLESA

Stojala koles so idealna rešitev za parkira- 
nja koles pred trgovskimi centri, poslovnimi  
objekti, občinami itd. Na izbiro je več izvedb.

Stojalo za kolesa 

Namestitev: samostoječ
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STEBRIČKI IN STEBRI

PALISADE

URBANA OPREMA IZ RECIKLIRANE  
PLASTIKE

Prednosti izdelka: 
• odpornost materiala,
• lahkotnost,
• ekonomičnost,
• enostavna obdelava.

Aplikacije: 
• komunale/javna mesta,
• kmetijstvo in gozdarstvo,
• krajina,
• trgovina in obrt,
• industrija,
• centri za prosti čas.

KORITA ZA ROŽE

KOŠI ZA SMETI

MIZE IN KLOPI

Mize in klopi so narejene iz reciklirane plastike in izgledajo kot da so narejene iz lesa.

KOMPOSTNIKI
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ZABOJNIKI ZA PESEK IN SOL

Zabojniki so izdelani iz visoko 
molekularnega nizkotlačnega 
polietilena, ki je zelo trpežen tudi 
pri nizkih temperaturah. Namen-
jeni so shranjevanju peska ali soli 
ob pločnikih, stopniščih, strmih 
dovozih in drugod.

EKO OTOKI

Zvonovi so optimalno izdelani za selektivno zbiranje odpadkov. Oblika in funkcionalnost sta 
rezultat večletnih izkušenj ter raziskav trga. Stabilna konstrukcija onemogoča prevrnitev in 
hkrati preprečuje nedovoljen dostop do odpadkov.

KONFINI

Konfine uporabljamo pred- 
vsem za učinkovito zaščito 
pred neželenim parkiranjem, 
za zaščito pločnikov pred pro-
metno cesto itd.

STOJALA

SMETARSKI VOZIČKI, POBIRALCI IN

Namenjeni so podjetjem, ki skrbijo za čisto okolje tudi na tistih predelih, ki so nedostopni za 
smetarska vozila. Narejeni so iz polietilena. Njihova prednost je v enostavni uporabi (lahkotnost 
vozička). Poleg tega kot pripomoček ponujamo še pobiralce smeti v dveh izvedbah.

Smetarski voziček Spaceliner Smetarski voziček Skipper 

Pobiralec smeti 
Litta Pikka

Biorazgradljive vrečke za odpadke so namenjene zbiranju 
bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Narejene so iz rastlin-
skega škroba ali iz 100% recikliranega papirja.

VREČKE ZA BIOLOŠKE ODPADKE

OSTALI VOZIČKI
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Podzemni kontejnerji se v veliki meri že uporabljajo v razvitih državah. Sistem je zasnovan tako, 
da je večji del sistema pod zemljo. Zgornji del (glava) ter dostopna ploščad sta v enem kosu in s 
tem zaščitena pred vodo. Spodnji del (kontejner), ki je pod zemljo, je vstavljen v betonsko vodo- 
odporno ohišje. Vsi kovinski deli in pločevina so iz galvaniziranega jekla.

• primerni, kjer ni mogoče postaviti običajnih zabojnikov – kontejnerjev,
• uporaba že obstoječe logistike,
• prihranek na prostoru,
• čista in urejena okolica,
• sodoben dizajn:
    - podzemni kontejnerji so velikosti 1100 l (uporabimo lahko 2, 3 ali 4),
    - zaradi posebno zasnovanega betonskega ohišja vdor vode ni možen,
    - kontejnerji so izdelani za različne odpadke (steklo, papir, kovino, plastiko, biološke  
    odpadke…),
• zvok, ki nastaja pri polnjenju kontejnerja s steklom, je zanemarljiv,
• možnost nadgradnje z uvedbo sistema identifikacije in tehtanja odpadkov.

PRAKTIČEN SISTEM Z VELIKO PREDNOSTMI:

SANVI

PODZEMNI KONTEJNERJI

Namen:
• zmožnost oskrbe z vodo in elektriko ter 

• dostopnost dan in noč, skozi vse leto,
• ustrezna višina priključkov in odtoka,
• možnost fiksnih priključkov za svežo in 

Osnovna oprema:
• 4 priključki za svežo vodo,
• 4 zunanje vtičnice 220 V,
• omarica s stikali in varovalko do 16 A,
• odtok za odplake v višini tal,
• sifon z zapiralom proti vonjavam,
• grelni kabel za obratovanje pozimi.

Dodatna oprema:
• naprava za dvokrožni vodni sistem,
• transformator za dodatno ogrevanje (pri 

• razsvetljava stojišča.

Sanitarno-napajalni vozel SANVI predstavlja odgovor na vprašanje KAKO PRITEGNITI IN ZADRŽATI 
POPOTNIKE, ki z avtodomi potujejo po naši lepi deželi.
  
Uporabljamo ga lahko v kampih, na urejenih počivališčih ter parkiriščih, sejmiščih, mestnih jedrih, 
skratka povsod, kjer želimo povečati atraktivnost turizma.

Turističnim delavcem omogoča, da naredijo konec neurejenemu parkiranju avtodomov in da po-
potnikom ponudijo celovito turistično ponudbo na določenem območju. Tovrstni turizem je za- 
dnja leta v silovitem vzponu, kar se odraža tudi pri nas.

Popotnikom ponudimo priložnost, da bolje spoznajo Slovenijo, jo vzljubijo in se še kdaj vrnejo.

odstranjevanje fekalij neposredno na 
stojišču,

odpadno vodo.

fiksnem vodnem priključku za delovanje v 
zimskem času),
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Vijačna stiskalnica je najboljša rešitev za zmanjševanje volumna vseh vrst odpadkov. Stiskanje samih 
odpadkov je v razmerju do 10:1. Polž pri stiskalnici ima posebej oblikovano spiralo, prirejeno za  
različne vrste odpadkov. Prednost pri delovanju je, da se material nareže, s čimer se uniči napetost 
v materialu.

POLŽNE STISKALNICE

Zmanjšajte strošek odvoza in deponiranja.
Povečajte prihodke z uporabo stiskalnice in prodajo 
sekundarnih surovin.

Komunalne naprave za zbiranje in stiskanje odpadnega pa-
pirja, kartona, plastike in drugih sekundarnih surovin. Veliki 
prihranki pri transportu in obremenitvah deponij. S stiskan-
jem zmanjšamo volumen odpadkov do 10 krat, varujemo 
okolje in ščitimo gozdove.

HIDRAVLIČNE STISKALNICE

Skladna in čvrsta konstrukcija proiz-
voda zagotavlja enostavno uporabo. 
Vgrajen je mehanizem časovne nas-
tavitve stiskanja. Idealno skonstruirano 
za servisiranje in vzdrževanje pogons-
kega dela stiskalnice. Visoka kvaliteta 
delov in opreme. Zagotovljen servis in 
rezervni deli!

STACIONARNE STISKALNICE:

• stacionarna stiskalnica je

• velikost kontejnerja se lahko 

• odvoz s kotalnim prekucnikom.

    MOBILNE STISKALNICE:

• mobilna stiskalnica je namešče-

• velikosti 5- 12 m3,
• odvoz s samonakladalcem.     VERTIKALNE STISKALNICE

Za papir, sode, tehnične izdelke in ostalo.

UPORABA: v tovarnah za reciklažo, v reciklažnih 
centrih, na tržnicah, v trgovinskih centrih, indus-
triji, pristaniščih, bolnišnicah, šolah, domovih, 
hotelih, restavracijah, kampih...

STISKALNICE

COLD JET:
SPREMLJANJE TOKOV ODPADKOV:
KOMUNALNA VOZILA:
VODOVODNI PROGRAM:
KANALIZACIJSKI PROGRAM:
KOMUNALNI PROGRAM:

DEŽURNA SLUŽBA 24h:

 +386 (03) 828 18 13 
 +386 (03) 828 18 09 
 +386 (03) 828 18 09 
 +386 (03) 828 18 05 
 +386 (03) 828 18 05 
 +386 (03) 828 18 09 
 
+386 (0)40 633 728

KONTAKTNI PODATKI: 

nameščena pri uporabniku, polni 
kontejner pa se lahko zamenja s 
praznim,

prilagaja glede na namen in 
postavitev,

na pri uporabniku, zamenja in 
odpelje se celotna stiskalnica,
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03 828 18 00

info@ekolux.si

www.ekolux.si

EKO LUX d.o.o.
Medlog 15
3000 Celje
Slovenija


