
Specifikace typů kvalitních kompostérů 

Objemy v litrech: 620, 700, 900, 1000, 1100 

Kompostér 620 litrů:      
•        Objem: min. 650 litrů 
•        Hmotnost: min. 20 kg 
•        Plná tloušťka stěny: min. 6 mm 
•        Vyžadován je kónický tvar kompostéru 
•        Kompostér musí být bez dna 
•        Kompost musí být vyjímatelný ze všech stran kompostéru 
•        Větrací otvory musí být součástí všech stěn kompostéru 
•        Musí se jednat o kompostér vyrobený z plastu 
•        Musí se jednat o uzavíratelný kompostér 
•        Barva: zelená 
 
Kompostér 700 litrů: 
•         Objem: min. 650 litrů 
•         Hmotnost: min. 25 kg 
•         Plná tloušťka stěny: min. 6 mm 
•         Vyžadován je kónický tvar kompostéru 
•         Kompostér musí být bez dna 
•         Kompost musí být vyjímatelný ze všech stran kompostéru 
•         Větrací otvory musí být součástí všech stěn kompostéru 
•         Musí se jednat o kompostér vyrobený z plastu 
•         Musí se jednat o uzavíratelný kompostér 
•         Barva: zelená 
 
Kompostér 900 litrů:      
•        Objem: min. 650 litrů 
•        Hmotnost: min. 23 kg 
•        Plná tloušťka stěny: min. 6 mm 
•        Vyžadován je kónický tvar kompostéru 
•        Kompostér musí být bez dna 
•        Kompost musí být vyjímatelný ze všech stran kompostéru 
•        Větrací otvory musí být součástí všech stěn kompostéru 
•        Musí se jednat o kompostér vyrobený z plastu 
•        Musí se jednat o uzavíratelný kompostér 
•        Barva: zelená 
 

  



Kompostér 1000 litrů: 
•         Objem: min. 1000 litrů 
•         Hmotnost: min. 25 kg 
•         Plná tloušťka stěny: min. 6 mm 
•         Vyžadován je kónický tvar kompostéru 
•         Kompostér musí být bez dna 
•         Kompost musí být vyjímatelný ze všech stran kompostéru 
•         Větrací otvory musí být součástí všech stěn kompostéru 
•         Musí se jednat o kompostér vyrobený z plastu 
•         Musí se jednat o uzavíratelný kompostér 
•         Barva: zelená 
 
Kompostér 1100 litrů: 
•         Objem: min. 1000 litrů 
•         Hmotnost: min. 25 kg 
•         Plná tloušťka stěny: min. 6 mm 
•         Vyžadován je kónický tvar kompostéru 
•         Kompostér musí být bez dna 
•         Kompost musí být vyjímatelný ze všech stran kompostéru 
•         Větrací otvory musí být součástí všech stěn kompostéru 
•         Musí se jednat o kompostér vyrobený z plastu 
•         Musí se jednat o uzavíratelný kompostér 
•         Barva: zelená 
 


