СИСТЕМА СОРТУВАННЯ
СМІТТЯ EASYSORT

Навiщо сортувати смiття?

Варто лише озирнутися, і ви відразу побачите навколо себе речі,
виготовлені з переробленого сміття: іграшки, паперові гроші, двері,
одяг, меблі, кухонна плитка та пакувальні матеріали.

У гармонії з природою

Щодня ми викидаємо сміття – дешеву вторинну сировину, що
використовується майже всюди та не вимагає значних витрат.
Наприклад, 35 пластикових пляшок буде достатньо для одного
флісового светра, а 670 алюмінієвих банок подарують вам
новенький велосипед!
Сортування відходів – це не лише економія сімейного бюджету, але
й приклад благородної та відповідальної поведінки. Завдяки
переробці сміття ми дбаємо про природу шляхом заощадження
енергії, зменшення забруднення повітря та скорочення кількості
сміття.
Попри усі наявні стереотипи, розділення сміття – це просто, легко
та швидко стає звичним. І, що найважливіше, це корисно для всіх.

Як сортувати смiття?

Сортування відходів тепер здійснюється кількома простими кроками, не вимагає багато зусиль та, натомість, приносить користь.
Усе, що вам потрібно – це мати надійну систему для використання сортерів для сміття.
Дешевий та гігієнічний спосіб розділення відходів базується на поділі сміття на чотири категорії:
1. Папір
2. Метали, пластик і композитні пакувальні матеріали
3. Скло
4. Органічні відходи

Франке Україна
вул. Здолбунівська, 7д
02081, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 492 00 15
Факс: (044) 492 00 16
info-fua@franke.ua
www.franke.ua

ПАПІР

МЕТАЛ ТА
ПЛАСТИК

СКЛО

ОРГАНІЧНІ
ВІДХОДИ

Дана пропозиція діє з 1 жовтня 2017 року до подальшої інформації.
Виробник залишає за собою право змінювати та вдосконалювати продукцію.
Ціни носять довідковий характер орієнтовної вартості продукції та не можуть служити
предметом суперечок чи претензій. Ціни наведено у євро через нестабільний курс
української гривні. Розрахунок проводиться виключно в національній валюті.
Остаточну ціну вказує продавець. ТОВ Франке Україна не несе відповідальності
за друкарські помилки.

easysort 600 2 2

Різноманітні конфігурації

Ніжки, що не ковзають

Для встановлення сортеру
придбайте подовжувач
відводу вентиля
112.0193.038

mm

414

mm

Артикул
121.0494.150

Країна виробник:
Польща

Ширина шафи 60 см

Рекомендована
роздрібна ціна: 46 €

Ширина шафи 45 см

Рекомендована
роздрібна ціна: 34 €

easysort 600 3 0

378

mm

564

mm

1 контейнер по 14,5 л
2 контейнери по 7,5 л

easysort 450 2 0

378

mm

414

mm

Для 2 типiв вiдходiв

343 mm

m
343 m

Міцна ручка,
що витримує до 18 кг

378

Країна виробник:
Польща

Для 3 типiв вiдходiв
Легко миється

easysort 450 1 2

Артикул
121.0494.193

2 контейнери по 14,5 л
2 контейнери по 7,5 л

Одночасно виконує
функцію зручної полички

Виготовлена з
вторинних матеріалів

mm

Для 3 типiв вiдходiв

Система EASYSORT для сортування смiття

Легко вмонтовується
у висувну шафу під мийку

564

Для 4 типiв вiдходiв

Система пристосована для висувних шаф під мийку шириною 45-60 см. Система EASYSORT пропонує 4 комбінації
контейнерів загальним об‘ємом до 44 літрів та дозволяє сортувати до 4 видів відходів.

Виготовлена з антисептичних
матеріалів, що зменшують
ріст бактерій до 99%

mm

m
343 m

Система EASYSORT забезпечує зручне та гігієнічне сортування побутових відходів. Контейнери для сортування сміття
виготовлені з переробленої сировини та мають антисептичний ефект, що зменшує ріст бактерій до 99%.

378

343 mm

easysort

Артикул
121.0494.192

Країна виробник:
Польща

Артикул
121.0494.182

Країна виробник:
Польща

Ширина шафи 60 см

Рекомендована
роздрібна ціна: 42 €

Ширина шафи 45 см

Рекомендована
роздрібна ціна: 30 €

3 Контейнери по 14,5 л

2 контейнери по 14,5 л

