Více než uklizená kuchyň...
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faktů

proč si pořídit

drtič potravinových odpadů
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Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče
se pochopitelně dá žít, ale jakmile jednou drtič vyzkoušíte, pochopíte. Zeleninu
můžete oškrábat pohodlně nad dřezem a všech zbytků se pak zbavíte stisknutím
tlačítka. V koši Vám nic netleje a nezahnívá. Žádná hejna mušek. Žádný zápach.
Organický odpad třídíte přímo v místě jeho vzniku.
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Ekologie
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Spotřeba elektřiny
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Spotřeba vody
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Žádné nože ani břity uvnitř drtiče
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Potkani v kanalizacích
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Drtiče a zákon

Doprava organických odpadů pomocí drtičů a potrubí do čistírny odpadních vod
(ČOV) je šetrná a ekologická. Žádná další nákladní auta v ulicích, žádné další odpadní
nádoby před domy. V ČOV se odpadní voda rozdělí na kal, vodu a bioplyn. Recyklační
okruh se uzavře vypuštěním recyklované vody zpátky do řeky.

Drtič potravinového odpadu je elektrický stroj a ke své funkci potřebuje
elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že drcení probíhá jen několik desítek sekund denně,
spotřeba elektrické energie je doslova směšná. 3-4 kWh za rok. Tedy asi 20,- korun
českých.

Drtič ke své funkci potřebuje proud vody, aby podrcené zbytky mohly odtéct
kanalizací. Pro běžnou rodinu se používáním drtiče zvýší spotřeba vody o 4-6 litrů
denně. Jedno spláchnutí WC. Organický odpad se však díky drtiči nemusí
nekontrolovaně rozkládat na skládce, ale obsažená voda (80% organického odpadu)
je recyklována v ČOV a vypouštěna zpět do vodních toků. Z každé tuny organických
odpadů tak můžeme recyklovat až 800 litrů vody.

Navzdory některým filmům americké produkce, drtič je bezpečný nástroj. Funguje jako
poměrně tupé struhadlo, efektu strouhání je dosaženo vysokými otáčkami. Přesto nedoporučujeme do drtiče strkat ruce, stejně jako do mixéru nebo jiných elektrických přístrojů. Pokud to přesto uděláte, drtič Vás pěkně praští přes prsty.

Potkani či jiní hlodavci byli v kanalizacích mnohem dříve, než se drtiče začaly používat.
Na podrcených zbytcích potravin však nejsou schopni přežít, jsou pro ně příliš malé.
Tvrzení, že uživatelé drtičů „krmí“ hlodavce v kanalizacích, je čistý alibismus
a nezakládá se na faktech.

Žádný zákon v ČR drtiče nezakazuje. Drtiče však mohou být omezovány kanalizačními
řády jednotlivých provozovatelů, který je však právě v tomto bodě v přímém rozporu
s § 38 zák.č. 254/2001 Sb., na který se paradoxně odvolává.

Do drtiče nepatří

+

Plechovky, plasty, uzávěry lahví, chemikálie. Do drtičů a dřezů nevylévejte použité oleje
a tuky z pánví či fritovacích nádob. Vylévané tuky navíc přidávají práci čistírnám odpadních vod,
kde je pak musí složitě odstraňovat.
Tel.: +420 774 707 286

E-mail: info@weltservis.cz
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EcoMaster ECONOMY EVO3
Pro malé domácnosti.
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STANDARD

ECONOMY

Řada drtičů odpadu pro domácnost
EcoMaster STANDARD EVO3
Pro běžné domácnosti, vyhoví standardním nárokům.

odhlučnění – celkově motor krytem
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záruční doba 2 roky

››

užitečný výkon 1/2 HP (375 W)
otáčky – 2 600 ot./min.
výpusť dřezu Ø 9 cm

objem drtící komory 1,48 l

rozměr 343 x 145 x 145 mm (v/š/h)
drtící segmenty – nerezová ocel,
zesílené lopatky
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5 496 Kč

EcoMaster HEAVY DUTY Plus
Pro všechny domácnosti, je vybaven mnoha prvky vyšších
modelů.
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užitečný výkon 3/4 HP (550 W)
otáčky – 2 700 ot./min.

otáčky – 2 700 ot./min.
výpusť dřezu Ø 9 cm

objem drtící komory 1,48 l

rozměr 368 x 145 x 145 mm (v/š/h)
odhlučnění – celkově motor krytem

robustní celokovové hrdlo s větším
průměrem a kovovou zátkou s funkcí
sítka
drtící segmenty – nerezová ocel,
zesílené lopatky
záruční doba 3 roky

Obj. EAN kód: 8596220000026

[ 4 542 Kč bez DPH ]

DELUXE

HEAVY DUTY

Obj. EAN kód: 8596220000019

užitečný výkon 3/4 HP (550 W)

6 996 Kč

EcoMaster DELUXE EVO3
Do početnějších domácností.
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výpusť dřezu Ø 9 cm

objem drtící komory 1,83 l

rozměr 410 x 167 x 167 mm (v/š/h)

odhlučnění – motor a drtící komora		
krytem izolační výplň

užitečný výkon 3/4 HP (550 W)
otáčky – 2 700 ot./min.
výpusť dřezu Ø 9 cm

objem drtící komory 1,9 l

rozměr 393 x 194 x 194 mm (v/š/h)

odhlučnění – motor a drtící komora		
krytem izolační výplň

››

drtící segmenty – nerezová ocel,
zesílené lopatky

robustní celokovové hrdlo s větším
průměrem a kovovou zátkou s funkcí
sítka

››

záruční doba 4 roky

drtící segmenty – nerezová ocel,
zesílené lopatky

››
Obj. EAN kód: 8596220000033

10 998 Kč

Obj. EAN kód: 8596220000040

[ 9 089 Kč bez DPH ]

Do početnějších domácností a pro středně náročné komerční
provozy.
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Obj. EAN kód: 8596220000057

užitečný výkon 1 HP (750 W)
otáčky – 2 800 ot./min.
výpusť dřezu Ø 9 cm

objem drtící komory 1,9 l

rozměr 393 x 194 x 194 mm (v/š/h)

odhlučnění – motor a drtící komora		
krytem izolační výplň

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LCD

EcoMaster LCD EVO3

robustní celokovové hrdlo s větším
průměrem a kovovou zátkou s funkcí
sítka

[ 5 781 Kč bez DPH ]

záruční doba 5 let

13 998 Kč

Zátka Mr. Scrappy

Komplet Pneu-tlačítko
vč. hadičky

*pouze vhodné pro drtiče
EcoMaster EVO3

lesklý chrom pokovený plast
matný nerez - kartáčovaný

NEREZ : 598 Kč [ 494 Kč bez DPH ]
CHROM : 698 Kč [577 Kč bez DPH ]
Instalační sada pro
připojení přepadu dřezu

[ 11 569 Kč bez DPH ]

390 Kč
[ 322 Kč bez DPH ]

Zátka Mr. Scrappy

*pouze vhodné pro drtiče
EcoMaster Plus

drtící segmenty – nerezová ocel,
zesílené lopatky
záruční doba 5 let

19 998 Kč

Tel.: +420 774 707 286

[ 16 527 Kč bez DPH ]

E-mail: info@weltservis.cz

169 Kč

[ 140 Kč bez DPH ]

WELT SERVIS spol. s r.o., Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava – Třebovice

BÍLÁ: 280 Kč
ČERNÁ: 340 Kč

[ 231 Kč bez DPH ]
[ 281 Kč bez DPH ]

www.weltservis.cz

