dansk økologisk produkt ApS præsenterer:

PRODUKTPROGRAM
Materialer til kildesortering at affald:
Nu også på runding.dk

Krybbemodel

Portmodel

Fjedrer ind mod køkkenlågen. Snævrer ind fortil, hvilket
giver ekstra cm., når lågen skal svinges.
Kan leveres med bøjler, således at stativet både tager
plast‐ og papirposer.
Findes i tre varianter:
»Symmetrisk« bruges i Århus.
»Smal asymmetrisk« bruges i København.
»Bred asymmetrisk« bruges i København og Ålborg.

Tydelig adskillelse mellem de to sektioner. Kan bruges
både fritstående og ophængt. Flexible sider gør stativet
anvendeligt til flere posestørrelser.
Findes i to varianter:
»Bred/lav« bruges i AFAV.
»Smal/høj« bruges i Vejle.

Øko‐kurv

Enkeltstativer

Dobbeltstativ til smal papirpose + alm. plastpose. Kan
bruges både fritstående og ophængt. Anvendes ved
forskellige, mindre forsøgsordninger.

Leveres som supplement til dobbeltstativerne.
Foretrækkes tit at folk, der har smalle dobbeltlåger i
køkkenet. Døp’s enkeltstativer findes i forskellige
udformninger og formater og kan leveres med bøjler,
således at de kan bruges til både papir‐ og plastposer.

Spandeholdere
Til hjemmekompostering bruger mange simpelthen en spand. En sådan kommer imidlertid ofte til at stå og »flyde«. Den
væltes af hunden eller børnene eller tager plads op i et snævert køkkenskab. Kan spanden derimod hænges op, behøver
man ikke kravle på alle fire for at aflevere en bananskræl; den kan dumpes lige så nemt som i et affaldsstativ! døp’s
spandeholdere er af solid trådvare og forsynet med fire skrueøjne. Leveres i hvid eller farve efter ønske. Findes i to
varianter: Firkantet til ditto spand med hængslet låg rummende 7,5L. Rund til ditto spand med håndtagslåg med lufthuller
og brugsvejledning. Denne spand rummer 5L..

Gen‐papirsamlere

Kanylebøtte & skjuler

Ny type papkasse, der er specielt udviklet til formålet.
Kassen foldes nemt og uden klisterbånd. Foldningen i
bunden danner en enkelt samling, hvorved
papirstumper sjældent hænger i. På alle fire sider har
kassen udstansede håndtag. Dimensionen er lidt over
A4‐format, hvilket gør den let at placere og håndtere.

Kanylebøtten er gennemsigtig røgfarvet og kan forsynes
med tekst efter ønske. Låget danner en forsegling ved
fasttrykning. Til låget hører en prop, der kan fasttrykkes
mere eller mindre efter behov. Skjuleren skjuler de
brugte kanyler, men kan selvfølgelig undværes.
Rumindholdet er 1000 ml. og materialet miljøuskadelig
polypropylen. Bøtte & skjuler er anerkendt af
Kommunekemi!

Tilbehør:
Låg at regenereret plast leveres til samtlige sorteringsstativers madaffaldsfraktion. Nye former og formater
leveres efter ønske: det samme gælder teksten.
Plastposer af regenereret, miljøufarlig polyethylen og solid kvalitet, der tager højde for de belastninger, som
ligger i vådt og tungt madaffald. Poserne »skræddersyes« til stativerne og mange formater kan leveres.
Standardfarverne er grøn og sort, og de anvendte farvestoffer er godkendte at Levnedsmiddelstyrelsen. Poserne
leveres med og uden hank og i brevsprækkepakninger eller standardpakninger.
Papirposer at komposterbart, vådfast kraftpapir. Lim og papir godkendte at Levnedsmiddelstyrelsen. Poserne
kan leveres med og uden hank, og tekst i en farve kan vælges efter ønske.

Med genbrugsvenlig hilsen
Stativerne er patenterede og mønsterbeskyttede.

