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Vážení čtenáři,  

vítáme vás u červnového vydání měsíčníku ZPRAVODAJ pro rok 2022. V tomto vydání vás informujeme o účasti 

společnosti Meva na Odpadových dnech v Hradci králové a na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Dále se dozvíte 

o kompletním naskladnění veškerých propan-butanových zahradních topidel. Na závěr představujeme nové vybavení 

naši výrobní divize v podobě svářecího robota. V tématu měsíce se pak dočtete o polopodzemních kontejnerech Molok. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

PLÁNOVANÉ PREZENTACE A VÝSTAVY 

Můžete se s námi setkat na konferenci Odpady a obce 2022, která se koná 8. – 9. června v kongresovém centru Aldis ve 

městě Hradec králové. Dále nás můžete navštívit na Hasičských slavnostech 10. a 11. června ve městě Litoměřice. 

 

NOVÉ VYBAVENÍ VÝROBNÍ DIVIZE 

Do výrobní divize bylo pořízeno nové 
vybavení v podobě svářecího robota 
od společnosti IGM Robotersysteme 
AG. Robotizované svařovací praco-
viště s technologií automatizovaného 
svařování MIG/MAG zajistí zvýšení 
kvality produkce s ohledem na 
zlepšení bezpečnosti na pracovišti. 
 

NASKLADNILI JSME VEŠKERÁ 

ZAHRADNÍ TOPIDLA 

Veškerá zahradní topidla na propan-

butan v našem sortimentu jsou nyní 

skladem. Na výběr jsou topidla lakovaná 

nebo nerezová v provedení samostatně 

stojících nebo s umístěním na stůl. 

Zahradní topidla přinášejí komfort tepla 

ve venkovních i vnitřních prostorách 

domovů, restaurací, zahrad apod. 

Veškerá topidla naleznete na 

našem e-shopu  
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POLOPODZEMNÍ ŘEŠENÍ SBĚRU ODPADU 

Sortiment podzemních kontejnerů v průběhu času doplnili tzv. polopodzemní 

kontejnery. Ty jsou principem totožné s podzemními kontejnery nicméně 

namísto toho, aby byla vidět pouze šachta, je pod zemí uschováno cca 60 % 

kontejneru. Takto kontejner nelze přehlédnout a lépe doplňuje celkovou estetiku 

prostředí díky vydařenému provedení nadzemní části kontejneru. 

 

Konstrukční vlastnosti polopodzemních kontejnerů 

Kontejnery jsou vyráběny rotační metodou a jsou tak tvořeny z jednoho kusu bez 

švů, což zajišťuje dokonalé těsnění proti zatékání vody. Sběrná místa 

polopodzemních kontejnerů nevyžadují instalaci přístřešku a struktura 

kontejneru je navržena pro dlouhodobé každodenní užívání. Díky minimalizaci 

počtu pohyblivých částí je zaručena spolehlivost a dlouhodobá životnost 

kontejneru. 

 

Populární řešení nakládání s odpady 

Proč je podzemní a polopodzemní řešení tak populární? Jedná se totiž o výrobky, 

které splňují potřeby našich zákazníků. Kontejnery brání zpětnému vybírání 

odpadů, eliminují zápach, jsou jednoduché na obsluhu a poskytují bezvadnou 

funkčnost.  

Neméně důležitou výhodou je fakt, že pro výsyp není zapotřebí speciální techniky. 

Vyprazdňování kontejnerů je totiž zajišťováno standardními vozy svozových firem 

nebo technických služeb. Jednotlivé kontejnery lze rozdělit na dva nebo tři oddíly 

v závislosti na modelu a rozměrech kontejneru. To umožňuje sběr až šesti 

různých typů odpadu v jednom kontejneru. Toto řešení pomáhá našim 

zákazníkům s efektivnějším využitím prostoru.  

Plnící víka jsou lehká a snadno se používají. Víka mají mechanismus, díky kterému 

zůstane otevřené. Při vhazování odpadu tak budete mít obě ruce volné. Na plnící 

víka je možné přidat zámek, který chrání kontejner před neoprávněným použitím 

a vandalismem.  

V neposlední řadě je také potřeba dodat, že polopodzemní řešení nabízí širokou 

škálu přizpůsobení vzhledu i praktičnosti od různých barev vík a rámu až po různé 

druhy vík a plnících otvorů. 

www.podzemni-kontejnery.cz 

Tel.: +420 725 802 570 / martan.tomas@meva.eu 

 

Výhody polopodzemních kontejnerů 

Šetří životní prostředí – O 90 % nižší frekvence 

vyprazdňování odpadu vede k potřebě menšího 

množství paliva. Díky tomu je při procesu svozu 

vyprodukováno menší množství emisí. 

Šetří místo – Kontejner o objemu 5 m3 se rovná 

10 povrchovým kontejnerům o objemu 600 l. 

Šetří peníze – Menší četnost vyprazdňování 

i návštěv pracovníků a menší spotřeba paliva. 
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