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*

reciklirano
razen zamenljivih delov

* iz plastenke v pisalo

Izdelano v Franciji v okolju prijazni tovarni (ISO 14001).

Prvo pisalo z zamenljivim  vložkom G2, 
narejeno iz  recikliranih plastenk.

Ime Caran d’Ache  je tesno 
povezano s svetom oblikovan-
ja, risanja in pisanja; je sinonim 
za vrhunsko kakovost.

Ko je A. Schweitzer leta 1924 
ustanovil podjetje ga je poi-
menoval Caran d’Ache po 
psevdonimu enega vodilnih 
umetnikov Belle Epoque ere Emmanuelu Poire-ju (1859-1909)-Karandaš, ki je ruska beseda 
za svinčnik.

Vodilno vlogo si je podjetje zagotovilo od vsega začetka, ker je svojo podjetniško filozofijo 
zgradilo na inovativnosti  in sinonimu švicarske kakovosti.

Prve vodotopne (akvarelne)  barvice na svetu so izdelali leta 1931 in jih poimenovali PRIS-
MALO (prizma-šesterokotnik; lo-voda) in so še danes v prodaji po celem svetu.

V njihovem programu so tako izdelki za najzahtevnejše umetnike (PABLO) kakor tudi za 
začetnike FANCOLOR. 

Prednosti njihovih barvic so v upoštevanju najzahtevnejših svetovnih EKO standardov, up-
orabi vrhunskih materialov, stalnem razvoju in skrbi za uporabnike.

Najširše uporabnike navdušujejo mehkoba, nelomljivost, močni pigmenti, obstojnost barv 
in možnost mešanja posameznih tehnik.

Proizvodnja je v celoti organizirana v Švici, kjer kljub svetovni filozofiji globalizacije kljubu-
jejo z nespremenjeno filozofijo: kakovost nima omejitve.
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UVODNIK
Spoštovani udeleženci konference 
koordinatorjev ekošol

 Ob prvem kontaktu z vami smo 
vam v posebni izdaji revije Popolna pisarna 
v pisni obliki pripravili vsebino, za katero 
želimo, da jo odnesete s seboj. Naš namen 
je dolgoročno sodelovanje. Med vas želimo 
prinesti nekaj podjetniškega duha, ki bo 
prispeval k temu, da bodo vaši rezultati dela 
še bolj uspešni, vidni, otipljivi in merljivi.
Naša predstavitev Zelene oskrbe v reviji, ki 
je pred vami, bo – poleg  jasne družbeno 
odgovorne drže – prinesla tudi priložnosti 
za konkretne korake, za katere se boste sami 
odločili in jih boste lahko speljali sami ali z 
našo pomočjo, kar pa je šele prva stopnička. 
Želimo, da bodo vsi naslednji koraki 
prinesli zadovoljstvo, ponos, še večjo pre-
poznavnost in možnost dodatnega Ekoeura 
za vaš zavod, za vaše načrte, za naše otroke, 
ki so ključni za dolgoročni učinek v spr-
eminjanju odnosa do področja trajnostne 
oskrbe, katere del je tudi Zelena oskrba.
Vsi, ki želite biti informirani o Zeleni oskrbi 
nam svojo željo lahko sporočite na e-naslov 
zelena.oskrba@jazon.si.

 Preko skupne akcije prodaje novolet-
nih voščilnic, z jasno sledljivostjo nakupa 
in s tem pologa na ekoračun za konkretno 
šolo in še nekaj ostalih akcij, ki jih priprav-
ljamo skupaj z našimi najbolj o poslovnimi 
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partnerji bodo priložnost, da se bomo bolje 
spoznali in v kratkem času poželi sadove 
vašega dela na vaš ekoračun.

 Pri tem sta oba izraza, sledljivost in žetev, 
ki se jih pogosti sliši v kmetijstvu čisto pra-
va raba, ki vse skupaj usmerja v način os-
krbe brez politike – v opomin politiki, da je 
pomembno samo konkretno delo. 

V imenu Jazonove ekipe
in poslovnih partnerjev,

LENKA PUH

Brdo pri Kranju, 5.10.2011

Zelena oskrba je del eTRI poslovnega mo-
dela, ki ima jasen namen razvoja delovnih 
mest v smeri ekologije, ergonomije in 
etične ekonomije, kar je seveda v skladu z 
vsemi strategijami, ki jim mora slediti naša 
družba in naša država. Vse to je v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih, po direktivi o 
zelenih javnih naročilih, kjer si ne smemo 
več privoščiti zamujanja. 
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revija za prijetno in popolno pisarno / promocijski izvod v prenovljeni podobi / oktober 2011
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Neznanec, UREDNIK
neznanec@najden.si

PONOVNA 
UPORABA

Ponovna uporaba.
Zelena trajnostna oskrba.
Zelena oskrba.

 Veliko se bere o ekonomiji ponovne 
uporabe. Strokovno so stvari obdelane iz 
vseh zornih kotov in seveda niso vezane 
samo na tisti del, ki si ga najlažje predstav-
ljamo. To, da če mi nečesa ne rabimo ali 
je poškodovano, nekdo popravi in nekdo 
drug potem uporablja naprej. Seveda je to 
vir zmanjšanja obremenjevanja okolja, vir 
zmanjšanja potrošnje in s tem prihranek de-
narja, kar pa pomeni višji standard življenja.

 Osebni stil življenja je se lahko gradi do-
kaj enostavno, saj vsak sam lahko spremeni 
svoje navade. Družbeno in poslovno usmer-
itev pa je težje premakniti, ker so interesi 
različnih skupin vedno raznoliki, različni. 
Iz tega razloga morajo obstajati določena 
prisila, določena zakonodajna obveza, 
finančna, davčna stimulacija. Na koncu kon-
cev pa je pravo gonilo merska enota, ki se ji 
reče denar. Mi smo ga za začetek imenovali 
kar EcoEuro.

 Torej Zelena oskrba mora imeti svoj 
račun, na katerega se steka denar. Seveda se 
le-ta steka v obliki zaslužka ali prihranka in 
mora imeti realno, ne samo navidezne vred-
nosti. Torej se ga lahko porabi za namene, ki 
jih določi tisti, ki je denar prislužil.

 Edino tako bo to delo brez fige v žepu, 
edino tako bo to trajnostno naravnano 
delo v smeri trajnostno izboljšane oskrbe, 
ker se vključi tudi časovna komponenta 
in ne samo stroškovna. Pred nami je ob-
dobje družbeno odgovorne domišljije, 
iznajdljivosti in etičnosti v smeri, ki jo je 
Jazon poimenoval 3R otok - Re-duce, Re-
use in Re-cycling na enem mestu, kot 
dopolnilo ekološkim odtokom, ki so na-
menjeni ločenemu zbiranju odpadkov. To 
je čisto konkreten korak v smeri ekonomi-
je ponovne uporabe. Prvi poslovni model, 
razvit za socialno podjetništvo, v katerega 
lahko vstopijo organizacije, podjetja ta-
koj, ko se za to odločijo.

 Vse skupaj je zelo preprosto, saj se 
sistem prilagodi potrebam okolja na 
način, da se čim več blaga, ki je na poti 
proti odpadkom pravočasno prestreže in 
usmeri v ponovno uporabo, ki zmanjša 
porabo, ali pa v reciklažo. Stvari, ki so vam, 
nosilcem zastave Ekošola povsem jasni. S 
tem, da se seveda z vsakim delom zasluži 
ali prihrani in se mu to mora poznati na 
Eko računu. In je nekaj na tem računu, 
se lahko ta denar porabi in to seveda 
pravično in z namenom. 4
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 Res je, da na koncu to za seboj potegne 
določene spremembe v organizaciji, logis-
tiki in oskrbi. Iz tega razloga smo to inova-
tivno poimenovali Zelena oskrba. Prvo jo 
ponujamo v tisto sredino, kjer so sami že 
naredili največ v družbi. In to iz čisto pre-
prostega razloga - ker si želimo hiter in velik 
uspeh na področju zelenih delovnih mest 
za tiste skupine težje zaposljivih, ki imajo 
trenutno v družbi najbolj zaprte poti do 
zaposlitve. Dolgoročno pa to pomeni pravi 
družbeno odgovorni odnos, usmerjen v 
enakost po sposobnostih in vključenost. To, 
kar se je v šolskem sistemu z integracijo že 
spremenilo, kasneje v življenju pa še ne.

 Jazon je namreč podjetje, ki obstaja 
že več kot 21 let. Naše poslanstvo je, da v 
smeri zdravega delovnega okolja, v smeri 
razvoja in razumevanja makro ergonomije, 
že več kot šest let iščemo in razvijamo nove 
poklicne možnosti za tiste, ki potrebujejo 
določene prilagoditve. 

 Tako je v ekipi ta trenutek 16 zaposlenih, 
od tega 11 invalidov in 4 osebe na poklicni 
rehabilitaciji. 

 Prepričani smo, da je za našo družbo ve-
lika priložnost v zelenih delovnih mestih, 
v smeri Zelene oskrbe, ki prinaša produk-
tivnost in prihranke v družbi in ne samo 
plačano delo za posameznika.

 Kaj vse je Zelena oskrba ta trenutek 
še nihče ne ve. In nikoli ne bo dokončno 

rečeno, kaj to točno je. Je pa prava smer, ki je 
zapisana tudi v Strategiji prehoda Slovenije 
v nizkoogljično družbo do leta 2050, z zelo 
kratkim, ampak jasnim opisom našega dela.

ZELENA OSKRBA IN 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
 Oblikujmo svoje delovno mesto er-
gonomsko, okolju prijazno in s tem 
stroškovno učinkovito – vzpostavljanje 
trajnostnih delovnih razmer v najširšem 
pomenu prispeva k temu, da zaposleni 
ohranijo delovno sposobnost in da prihra-
nijo energijo. Pri tem je oskrba delovne-
ga mesta prvi korak, za trajnostni razvoj 
brez investicij. Potrebno jo je omogočiti 
in preko nje spremeniti navade z uvedbo 
modela majhnih stalnih korakov. Na tej 
strategiji gradi Jazon d.o.o., potujoči os-
krbovalec, ki je na trgu 21 let in zadnjih 
šest let zaposluje težje zaposljive, ki so us-
posobljeni za različne storitve od sanacijo 
fizičnih arhivov do oskrbe. 

 S celostnim pristopom se poskrbi, da 
se s samim zniževanjem stroškov na enem 
mestu ti ne dvignejo na drugem mestu. 
Uvaja se uporabo izdelkov, ki so v smeri 
zelenega gospodarstva in zelene logistike. 
Oskrba poskrbi tudi za odvoz – 3R otok (2R: 
Re-duce, Re-use, Re-cycle), tako, da pri njih 
dobite že leta rabljen še uporabni pisarniški 
stol, in za odvoz odvečnih dokumentov di-
rektno na papirni stroj v Količevo. 
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( Služba vlade 
RS za podnebne
spremembe,
Strategija
prehoda Slovenije v 
nizkoogljično družbo 
do leta 2050, 2011, 
str. 79)
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ZELENA 
JAVNA 
NAROČILA

 eJavno naročanje za boljše okolje
izpostavlja pet ključnih ciljev:

1.   po letu 2010 je treba doseči politični cilj 
– v povprečju 50 % vseh javnih naročil v

 državah članicah zelenih, pri čemer 
»zeleno« pomeni, da je bil nakup izve-
den v skladu s skupnimi dogovorjenimi 
merili;

2. da EK nemudoma začne dialog z 
državami članicami in ključnimi deležniki 
za sprejem  in vzpostavitev skupnih mer-
il za 10 predlaganih skupin izdelkov in 
storitev: papir,

 čistilna sredstva in storitve, elektronska 
pisarniška oprema, gradbeništvo, vozila,

 pohištvo, električna energija, hrana in 
gostinske storitve, tekstilni izdelki in vrt-
narske storitve;

3. da se izdela metodologija z indikatorji, s 
katerimi bodo spremljali stanje izvajanja

 Zelenih javnih naročil po vseh državah 
članicah po letu 2010;

4. da Komisija objavi zakonodajno-operativ-
na navodila, ki so izdelana v Priročniku za

 usposabljanje (Training toolkit), v vseh 
nacionalnih jezikih;

5. da se ponudi več informacij o oceni 
stroškov celotnega življenjskega kroga

 izdelkov/storitev (LCC).

•  Omejeno število okoljskih meril za izdel-
ke/storitve – kadar pa merila obstajajo, 
so mehanizmi za objavo, kot so baze po-
datkov, pogosto nezadostni.

•  Omejeno število izdelkov/storitev, ki jih 
je mogoče naročati preko Zelenih javnih 
naročil.

• Pomanjkljive informacije o stroških, ki 
nastanejo v celotnem življenjskem krogu 
izdelkov/storitev, torej upoštevanja 
metode LCC.

• Slaba ozaveščenost o koristi okolju pri-
jaznih izdelkov in storitev.

• Pravna negotovost o tem, ali je in kako 
mogoče vključiti okoljska merila v raz-
pisno dokumentacijo.

• Pomanjkanje politične podpore in 
posledično nezadovoljivo število kadrov 
za zvajanje in spodbujanje ZeJN (potreb-
no je zlasti usposabljanje).

• Slaba izmenjava najboljših praks in in-
formacij med izvajalci javnega naročanja 
po regijah, lokalnimi organi in med 
državami.6
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Evropska komisija
identificirala
naslednje ovire na ravni
EU, ki preprečujejo
hitrejšo uporabo
Zelenih javnih naročil:
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PRODAJA
VOŠČILNIC

 Novoletne čestitke so že dolga leta 
vir prodaje in nakupa, z namenom zbiran-
ja določenih sredstev za poseben namen. 
Kupci želijo s tem jasno in javno sporočiti 
prejemnikom voščil, da so podprli določen 
program. Tako smo dobili priložnost, da v 
letu 2011 to izpeljemo za program Ekošole, 
česar se bomo tega lotili na popolnoma nov 
način.

 Poplava dobronamernih akcij je vsako 
leto večja, inovativnost našega pristopa 
izdelave in prodaje novoletnih voščilnic 
pa je v revizijski sledi. Vsako naročilo se bo 
namreč zapisalo v povratnem e-sporočilu 
naročniku ter na kontrolnemu e-naslovu v 
pisarni programa Ekošol. Po koncu sezone in 
zaključenih nakupih bo mogoče izdati jasno 
poročilo, s katerim se bo lahko natančno 
preverilo kdo je bil kupec katerega motiva. 
Našteto seveda omogoča program in ne 
ročno spremljanje naročil.

 Dela vseh učencev (ne samo nagraje-
na) bodo naprodaj v poljubni količini, kar 
omogočajo nove tehnologije tiska in orga-
nizacija dela v Jazonu preko posebne kat-
egorije v Oskrbovalcu v oblakih.

 Vsak župan, vsako podjetje, vsaka 
družina, bo lahko poiskala motiv svojega 

umetnika v ponudbeni bazi, motive bo 
mogoče sestavljati in naročiti poljubno 
število izvodov. Prav od vsakega izvoda 
bo šel omembe vreden del sredstev na 
ekoračun ekošole, ki jo obiskuje avtor.

 Pravočasno bomo sicer pripravili tudi 
nekaj paketov različnih motivov za tiste, 
ki bodo želeli kupiti naključne motive in 
bodo sami določili, kateri šoli ali vrtcu gre 
ekoeuro. Šolam in vrtcem samim se ne bo 
potrebno ukvarjati s prodajo in dostavo.

 Ob tem bomo iskali dodatno ponudbo, 
ki bo podjetjem v vaši okolici omogočila, da 
bodo s svojim nakupom naložili ekoeuro na 
račun šole ali vrtca ali kupilo določeno up-
orabno darilo za vašo ustanovo.

 Do konference smo sicer uspeli obdelati 
samo slike otrok nagrajenih šol in vrtcev, do 
začetka prodaje pa bodo v bazi vsa otroška 
dela, ki so primerna za tisk na voščilnice. 
Računamo, da bomo omogočili tudi nakup 
e-čestitk za tiste, ki jih v papirni obliki ne 
pošiljajo več.

 Predstavljamo torej inovativni pristop 
Oskrbovalca v oblakih, ki je e-trgovina, 
dostopna 24 ur in za katero skrbijo naši 
sodelavci, ki ne morejo delati po telefonu. 7
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Novoletne voščilnice EkoŠole –
inovativni model prodaje

LENKA PUH
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PAPIROTI
Aero Papiroti eko vrečke

V naši državi smo lahko ponosni na podjetja, ki sledijo ekologi-
ji v celoti s svojo strategijo. Med njimi je tudi podjetje Aero 
Papiroti, ki poleg ekološko usmerjene proizvodnje z izdelavo 
posebnih vrečk to približa kar najširši množici. V teh vrečkah 
se delijo nagrade za sodelovanju na tekmovanjih in vsako leto 
več tisoč maturantov v njih dobi dobitke na maturantskem 
plesu.
Vrečke so slika, ki pod prsti vrtičkarjev postane unikat in skozi 
igro izobražuje otroke o tem, kaj je večkratna uporaba in kaj 
zbiranje in recikliranje. 
So čudovit medij, ki nagovarja mladino, da je prihodnost in 
kvaliteta življenja v njihovih rokah. Oni odločajo, kako in v 
kakšnem okolju bodo živeli.

EXACOMPTA-TREND
Exacompta je podjetje, vas na konferenci opremlja z mapami, 
ki so 100% reciklirane in so narejene iz pravega prešpana.
Podjetje je v svoji 80-letni zgodovini ves čas stremela za skrb-
jo za ohranjanje okolja. Papirni izdelki s certifikati Blue Angel 
in PEFC so vrhunske kakovosti, pred časom pa so pod svoje 
okrilje vzeli še blagovno znamko Multiform, ki ponuja izdel-
ke iz plastike in polipropilena, kot na primer odložne koške, 
predalčnike in lončke za pisala, mnogo artiklov je že 100% re-
cikliranih in imajo prav tako Bule Angel certifikat.

8
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XENON
FORTE
Xenon forte povečuje dobroimetje na Ekoračunu
Partner pri Zeleni oskrbi predstavlja
posebno ponudbo Kyocera Mita Europe
Vsem, ki ste za ekološki pristop pri večnem stroškovnem in okoljskem problemu – kopi-
ranju, bo zanimivo vse, kar se bo s pomočjo partnerstva s Xenon Forte dogajalo v Zeleni 
oskrbi. Stroji, ki ne onesnažujejo našega zraka, ki nimajo odpadka v praznih kartušah, ki 
imajo preprosto vzdrževanje in tako delujejo brez zastojev in skritih stroškov. 
Ergonomija dela, ekologija tehnologije in preprostost, ki nam jo nudi ECOSYS je tisto, kar 
razumemo vsi.
Ob tem si želimo stroškovno in kakovostno učinkovitost, ki nam na preprost način izpolni 
na primer želje, da nam pri uporabi stroja ni potrebno doktorirati in da nam en stroj služi 
za vse, kar pri svojem delu potrebujemo. Tudi za pravi zajem dokumentov v e-obliko po 
ZVDAG-a, ki je lahko prvi korak v e-hrambo in dolgoročno edini pravi način za obvlado-
vanje dokumentov.
Na vaša konkretna vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Vpišite se v sistem Zelene oskrbe, 
da boste pravočasno obveščeni o posebnih ponudbah in priložnostih za povečanje sred-
stev na vašem ekoračunu. Tako boste lažje sprejeli pravo odločitev, ki ne bo obremenjevala 
vašega delovnega okolja in narave.
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KOŠI  Z A LOČENO ZBIRANJE ODPADKO V
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Kateri  koš izbrati? Kam ga postaviti?
Na kakšen način poskrbeti, da se bo  ločeno zbiranje odpadkov urejalo na način, da vsak naredi tisti korak v 
smeri, da je to najbolj učinkovito. Torej ni vse v nakupu primernih košev. Veliko je v dogovoru kje in kako, kdo 
in kdaj.
Je pa veliko tudi v primernih koših, ki omogočajo zbiranje na pravem mestu in ne otežujemo dela tistim,
ki od koša naprej skrbijo za  odpadke.
V primeru, če se ne morete odločiti vprašajte. Za vas bomo poiskali pravi nasvet .
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M A L I  K O Š I  Z A  L O Č E N O  Z B I R A N J E  O D P A D K O V ECOLOGEC®
Koši za gospodinjstva iz polipropilena
Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 35 cm

Odprti koši iz polipropilena brez pokrova

Koši s pokrovom iz polipropilena,  pokrov z odprtino

Odprti koši iz železa ali inoksa, pokrov - okvir

Cene so v € brez DDV. Veljajo od izdaje kataloga x.x.2011 do x.x.20xx ali do izdaje novega kataloga.
Katalog je namenjen za poslovanje izključno s pravnimi osebami (podjetji). Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov ali 
cen brez predhodnega opozorila. Dopuščamo možnost napak v tisku. Nekatere slike so simbolične.

Dimenzije: širina: 44
globina: 32, višina 51 cm

2002

1023

3023

1043

2223

1022 1021

1042 1041

Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 60 cm

Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 60 cm

Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 60 cm

 enota cena šifra
3023, mali tridelni 
volumen 3x20l kos 21,50 3609130

 enota cena šifra
2002 dvodelni, odprt
volumen 2x15l kos 15,50 3606110
Koš 2223 dvodelni, zaprt
volumen 2x25l kos 24,00 6309120

 enota cena šifra
1023  tridelni 
volumen 3x20l  kos 19,50 6308130
1022 dvodelni   
volumen 2x30l  kos 19,50 6308120
1021  enodelni 
volumen 60l kos 19,50 6308110

 enota cena šifra
1043  tridelni 
volumen 3x20l  kos 140,00 6304130
1042 dvodelni   
volumen 2x30l  kos 140,00 6304120
1041  enodelni 
volumen 60l kos 140,00 6304110
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ECOLOGEC® M A L I  K O Š I  Z A  L O Č E N O  Z B I R A N J E  O D P A D K O V ECOLOGEC®

Za gospodinjstva iz polipropilenaKoši s pokrovom iz železa ali inoksa, pokrov zaprt
Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 60 cm

Vrečke za smeti za male koše

Odprti koši iz železa ali inoksa s pokrovom z odprtino

Koši s pokrovom iz železa ali inoksa s polnim pokrovom

1053

1003

1033

3763

3793

1001

Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 90 cm

Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 90 cm

V E L I K I  K O Š I  Z A  L O Č E N O  Z B I R A N J E  O D P A D K O V ECOLOGEC®

 enota cena šifra
VM3 za tridelne koše 20l
10kos/zav zav 1,20 6310130
VM2 za dvodelne koše 20l    
10kos/zav zav 1,35 6310120
VM1 za enodelne koše 60l 
10kos/zav zav 1,50 6310140

 enota cena šifra
1053  tridelni 
volumen 3x20l  kos 140,00 6305130
1052 dvodelni   
volumen 2x30l  kos 140,00 6305120
1051  enodelni 
volumen 60l kos 140,00 6305110

 enota cena šifra
3763 tridelni
s pedalom 
volumen 3x20l  kos 175,00 6306130

 enota cena šifra
1003 tridelni 
volumen 3x40l  kos 170,00 6300130
1002 dvodelni   
volumen 2x60l  kos 170,00 6300120
1001 enodelni 
volumen 120l kos 165,00 6300110

 enota cena šifra
1033  tridelni 
volumen 3x40l  kos 170,00 6301130
1032 dvodelni   
volumen 2x60l  kos 170,00 6301120
1031  enodelni 
volumen 120l kos 170,00 6301110

 enota cena šifra
3793 tridelni, s pedalom 
volumen 3x40l  kos 210,00 6302130
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V E L I K I  K O Š I  Z A  L O Č E N O  Z B I R A N J E  O D P A D K O V ECOLOGEC®

Koš + pepelnik
Dimenzije: širina: 40, globina: 30, višina 90 cm

Material: železo ali inoks

Vrečke za smeti za velike koše

Cene so v € brez DDV. Veljajo od izdaje kataloga x.x.2011 do x.x.20xx ali do izdaje novega kataloga.
Katalog je namenjen za poslovanje izključno s pravnimi osebami (podjetji). Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov ali 
cen brez predhodnega opozorila. Dopuščamo možnost napak v tisku. Nekatere slike so simbolične.

9003

1019AR

9950

1019AI

Dimenzije: širina: 90, globina: 40, višina 90 cm

V E L I K I  K O Š I  N A  K O L E S I H  -  V O Z I Č E K ECOLOGEC®

 enota cena šifra
1019AR tridelni, pokrov z odprtino 
volumen 3x120l  kos 365,00 6307130
Koš 1019AI tridelni, poln pokrov 
volumen 3x120l  kos 365,00 6307110

 enota cena šifra
9003 tridelni, pepelnik, železo ali inoks 
volumen 3x40l  kos 260,00 6304330
9950 enodelni, pepelnik, inoks 
volumen 16l  kos 280,00 6304340

 enota cena šifra
VV3 za tridelne koše 40l
10kos/zav zav 1,45 6310160
VV2  za dvodelne koše 60l   
10kos/zav zav 1,50 6310150
VV1 za enodelne koše 120l 
10kos/zav zav 1,70 6310110
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