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Pozytywny trend segregacji zmienia nasze życie w zaskakującym tempie. Miło 
zauważyć ten ruch w wielu korporacjach, firmach, instytucjach czy centrach 
handlowych, które wręcz prześcigają się w nowoczesnych, ekologicznych 
rozwiązaniach, aby zdobyć prestiżowe tytuły miejsc przyjaznych środowisku, „eco” 
czy „zero waste”. Dobrze więc, aby i Twoja firma mogła pochwalić się 
proekologiczną postawą. Nie jest to trudne – wystarczy podstawowa wiedza i dobór 
odpowiednich pojemników!
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Spośród naszych bestsellerów do zadań 
specjalnych sprawdzi się estetyczny i zwarty w 
pojedynczej bryle kosz 4-modułowy Dot 4 x 70 l. 
Jego kompaktowa budowa ułatwia skuteczną 
segregację bez zajmowania dużej przestrzeni. 
Może być ocynkowany lub wykonany ze stali 
nierdzewnej, więc świetnie zdaje egzamin na 
zewnątrz, w przestrzeni niezadaszonej.

         PO DRUGIE – Z DASZKIEM CZY BEZ DASZKA? 

Warto zastanowić się, czy potrzebujecie pojemników zadaszonych czy nie. Jeśli 
macie ten komfort, że pojemniki osłaniać będzie np. altana śmietnikowa, możecie 
spokojnie pozwolić sobie na dowolne rozwiązania. W takim wypadku doskonale 
sprawdzi się nowoczesna stacja metalowa Giro 4 x 50 l, którą wykonano z 
dbałością o każdy detal. Dzięki praktycznym łącznikom możecie wykorzystać tylko 
pojedynczy kosz lub cały wygodny zestaw do segregacji liczący od 2 do 5 
pojemników! 

https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-Giro-4x50L?search=giro
https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-Dot-4x70L?search=dot
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Innym rekomendowanym koszem, odpornym na zmienne warunki pogodowe, 
jest pojemnik do segregacji Circle 5 x 80 l. Stację wykonano z solidnego 
materiału, zachowując jednocześnie estetyczny wygląd, a także możliwość 
zaprojektowania jej według własnych potrzeb. Zestaw może liczyć od 2 do 5 
modułów.

Firmom idącym o krok dalej, które mają na uwadze nie tylko segregację, ale także 
sposób wykonania pojemników, polecamy kosz z komponentów ekologicznych, 
czyli z drewna. Kosz do segregacji Baobab 3 x 75 l to nie tylko elegancka stacja 
do segregacji odpadów, ale również ekologiczny design. Ponadto obudowę z 
drewna można spersonalizować. Do wyboru są aż 3 wykończenia: mahoń, tek, 
palisander. Pojemnik dostępny jest również w wersji z daszkiem lub z 
pokrywami. To zdecydowanie nasz bestseller z modnego działu design & natural.

https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-Circle-5x80L?search=circle
https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-Baobab-3x75L?search=baobab
https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-Baobab-II-3x75L?search=baobab
https://www.eco24.pl/kosz-na-odpady-Baobab-3x75L-z-pokrywa?search=baobab
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         PO PIERWSZE – MATERIAŁ

Bez wątpienia najwięcej pytań budzą wygląd oraz materiał przyszłych 
pojemników. Dla tych, którzy nie są przekonani do tworzywa sztucznego 
najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem w przestrzeniach wspólnych będzie 
stalowy kosz do segregacji Eko Station Alda 4 x 60 l. Taka stacja idealnie nadaje 
się do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych. Minimalistyczny projekt 
i wysokiej jakości stal czynią z niej elegancki element wystroju wnętrz. Pojemnik 
dostępny jest w dwóch wariantach – 3- lub 4-komorowym. Model Alda łatwo 
dopasowuje się do potrzeb wszystkich firm! 

https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-odpadow-Eko-Station-4x60L%20?search=alda
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         PO DRUGIE – OTWORY WRZUTOWE CZY POKRYWA? 

To kolejny, częsty dylemat naszych Klientów. Wśród naszych produktów i jedne, i 
drugie cieszą się dużą popularnością. Najnowsze stacje do segregacji (np. stacja 
Redline 4 x 87 l ) mają sprytnie zaprojektowane otwory wrzutowe, które 
ułatwiają korzystanie z koszy, a jednocześnie nie psują ich estetyki. Wolicie 
całkowicie ukryć wnętrze kosza? W tym wypadku doskonale sprawdzą się 
specjalnie zaprojektowane pojemniki – szafki modułowe TETRIS, z 
wbudowanymi pokrywami/ klapami, które w 100% zamaskują zawartość 
pojemnika. Wybór należy do Ciebie! 

https://www.eco24.pl/pojemnik-stacja-redline-4x87?search=red%20line
https://www.eco24.pl/segregacja-odpadow/zestawy-do-segregacji/Pojemnik-do-wewnetrznej-segregacji-odpadow-TETRIS-3x70l
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Kosze do segregacji Harmonics oraz pojemniki do segregacji Esterno zostały tak 
zaprojektowane, abyście mogli dopasować je do indywidualnych preferencji. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom możecie stworzyć wersję 1-, 2-, 3-, 4- lub nawet 
5-modułową. Ergonomicznie wykorzystacie zatem każdy zakamarek i wnękę 
w firmie! Taką stację można rozdzielić, a każdy moduł ustawić w dowolnym miejscu. 
Macie zatem zawsze wpływ na jej wygląd i układ.

         PO CZWARTE – ERGONOMICZNY CZY EKONOMICZNY? 

Okazuje się, że nie trzeba wybierać. Przy niewielkim metrażu i ograniczonym 
budżecie idealnie sprawdzi się kompleksowy zestaw do segregacji odpadów 
mniejszych – zestaw koszy Easymax 3 x 35 l lub SORTBUCKET 4 x 25 l. Dzięki 
specjalnej konstrukcji pokrywy, kosze mogą być ustawiane osobno lub składowane 
jeden na drugim. Pozwalają zaoszczędzić wiele miejsca wewnątrz pomieszczenia. 
Kosze przypadną do gustu miłośnikom minimalistycznych rozwiązań oraz 
wszystkim, którzy cenią sobie wygodną segregację w zasięgu ręki ! 

https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-Harmonics-3x60L?search=harmonic
https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-odpadow-Esterno-4x40L?search=esterno
https://www.eco24.pl/kosz-na-odpady-sortbucket-4x25L?search=sortbucket
https://www.eco24.pl/zestaw-koszy-do-recyklingu-3x35l?search=easymax
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Ekonomicznym i funkcjonalnym wariantem będzie samodzielne stworzenie 
idealnej strefy do segregacji! Tak zwane DIY (Do It Yourself) sprawdzi się w wielu 
przestrzeniach firmowych. Liczba konfiguracji wydaje się nieskończona. Do 
wyboru mamy kosze pojedyncze lub te nadające się do spięcia za pomocą 
praktycznych łączników czy podstaw.

POJEMNIKI DO WŁASNEJ STACJI RECYKLINGU
Biorąc pod uwagę uniwersalność i cenę, z pewnością pierwsze miejsce na naszej 
liście pojemników do stacji DIY zajmuje kosz do segregacji Sort Bin.  Dostępny 
jest w 3 rozmiarach (28 l, 45 l, 90 l) oraz w       5 wariantach kolorystycznych 
(pokrywy żółta, zielona, niebieska, brązowa, czarna). 

https://www.eco24.pl/metalowa-podstawa-do-pojemnikow-sort-bin-na-cztery-pojemniki?search=podstawa
https://www.eco24.pl/segregacja-odpadow/do-segregacji-wewnetrznej/kosz-do-segregacji-sort-bin-45l
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W podobnym stylu wykonano kosz na śmieci Quatro. Dostępne są 3 rozmiary 
(28 l, 45 l, 90 l) oraz różne warianty kolorystyczne. Od poprzednika różnią go 
pokrywa oraz subtelniejszy kształt. Kosz Quatro świetnie odnajdzie się w firmowej 
łazience czy kuchni.

POSTAWIĆ NA MATERIAŁ CZY KSZTAŁT?

Alternatywą dla poprzednich modeli oraz idealnym uzupełnieniem wszelkich 
powierzchni użytkowych będą pojemnik do segregacji Eko Arrow Square 60 l 
oraz pojemnik Eko Komfort Square. Są to kosze stalowe, niezwykle trwałe. 
Można spinać je ze sobą przy użyciu łączników. Co więcej, istnieje opcja 
personalizacji wykończenia oraz grafik zewnętrznych. Pojemnik występuje 
również w wersji owalnej – Eko Komfort 45 l.

Obecnie wybór kształtów, kolorów i rozmiarów przyprawia o zawrót głowy. 
Zdecydowanie jednak potwierdzamy, że samodzielnie można stworzyć 
naprawdę wymarzoną stację do segregacji ! 

https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-Eko-Arrow-Square-60L?search=arrow
https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-odpadow-eko-komfort-square?search=komfort
https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-eko-komfort-45l?search=eko%20komfort
https://www.eco24.pl/Kosz-na-%C5%9Bmieci-Quatro-90-L%20?search=quatro
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d) Stacje antybakteryjne, czyli coś nowego

W dzisiejszych czasach zwracamy szczególną uwagę zarówno na swoje zdrowie, 
jak i na higieniczne warunki pracy. Coraz częściej sięgamy po nowoczesne 
rozwiązania, takie jak np. pojemniki z antybakteryjną powłoką. Naszym 
bohaterem w walce z drobnoustrojami jest zestaw antybakteryjnych 
pojemników na odpady EKO STATION. Kosze sprawdzą się nie tylko w 
konfiguracji 3 lub 4 modułów, ale też solo, jak np. Eko Antibacterial Square 60 l 
do zadań specjalnych! Kosz można zamówić w wersji owalnej wolnostojącej 
(model Eko Komfort 45 l). 

MODUŁ NA BOGATO 

Miłośnikom modułowych rozwiązań polecamy kosz do segregacji odpadów Sort 
Column 80 l. Wygląda niepozornie, ale ma wiele fantastycznych możliwości. Kosz 
można zakupić w wersji standardowej, z kółkami lub z łącznikami. Dostępne są 
wszystkie frakcje (papier, szkło, plastik, odpady zmieszane, bioodpady).

Co więcej, kosz Sort Column można ozdobić praktycznymi naklejkami 
dwujęzycznymi (z polskimi i angielskimi napisami). Dzięki temu pojemnik 
sprawdzi się w przestrzeniach nie tylko biurowych, ale i międzynarodowych. 

https://www.eco24.pl/kosz-do-segregacji-SortColumn-80L?search=sort%20column
https://www.eco24.pl/segregacja-odpadow/do-segregacji-wewnetrznej/stacja-do-segregacji-EkoStation-3x60L
https://www.eco24.pl/pojemnik-do-segregacji-Eko-Antibacterial-Square
https://www.eco24.pl/pojemnik-Eko-Komfort-45L-antybakteryjny?search=eko%20kom
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e) Oryginalne rozwiązania w segregacji (pojemniki na
baterie, zgniatarki, stojaki, tablice)

Zgodnie z ekotrendami każda firma powinna znaleźć nowoczesny sposób na 
niekonwencjonalną zbiórkę odpadów i utrwalanie nawyku segregowania śmieci. 

CO Z BATERIAMI? 
Jeśli chcesz chronić środowisko i zadbać o skuteczną segregację zużytych baterii, 
warto wypróbować       pojemnik Btube – 10 l          lu  b 20 l.                       Pojemnik jest wąski, 
przezroczysty i estetyczny. Zmieści się niemal w każdym miejscu. Transparentne 
ścianki ułatwiają kontrolę zawartości.

KUCHENNE REWOLUCJE 

Serce firmy bije zazwyczaj… w kuchni    . To tam pracownicy najchętniej spotykają się 
na chwilę przerwy, pyszny obiad czy luźną rozmowę przy kawie. W 
pomieszczeniach socjalnych warto zadbać o zamontowanie zgniatarki oraz tablic 
informacyjnych na temat segregacji śmieci. Dzięki tym niewielkim zmianom 
w przestrzeni firmowej możemy dokonać naprawdę wielkich zmian dla naszej 
planety. 

https://www.eco24.pl/Pojemnik-na-zuzyte-baterie-Btube-5L-10L-20L?search=baterie
https://www.eco24.pl/zgniatarka-do-puszek?search=zgniatarka
https://www.eco24.pl/tablica-informacyjna-na-5-frakcji?search=tablica
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STOJAKI NA WORKI DO SEGREGACJI

Są doskonałym, ergonomicznym rozwiązaniem, które umożliwia wygodną oraz 
efektywną selektywną zbiórkę odpadów we wszystkich obiektach użyteczności 
publicznej. Proponujemy lekkie stojaki z tworzywa sztucznego, np. stojak do 
segregacji 3 x 120 l lub modele nieco cięższe, ale za to mobilne, np. stojaki na 
kółkach ze stelażem.

Stojaki wyróżniają się przemyślaną, stabilną konstrukcją. Metalowe, wytrzymałe 
profile sprawią, że produkt będzie służył przez długie lata. Dzięki szczelnym 
pokrywom nie wydobywa się z koszy przykry zapach. Obręcze do mocowania 
worków skutecznie je przytrzymują, aż do całkowitego wypełnienia. Modele na 
kółkach posiadają dodatkowo wbudowaną płytę, która zapobiega uszkodzeniu 
worków. A zatem, bez obaw – stojaki będą świetną alternatywą dla tradycyjnych 
koszy na śmieci!

Korzystanie ze zgniatarki pozwala znacząco zmniejszyć częstotliwość opróżniania 
kuchennych koszy. Co jednak dużo ważniejsze – zgniecione pastikowe butelki 
i puszki usprawniają proces recyklingu! Szukając zgniatarek, warto wybrać te z 
możliwością mocowania do ściany, np. zgniatarka do puszek i butelek, lub 
mniejsze modele, np. Omega.

https://www.eco24.pl/zgniatarka-do-puszek?search=zgniatarka
https://www.eco24.pl/zgniatarka-do-opakowan-po-napojach-Omega?search=zgniatarka
https://www.eco24.pl/stojak-do-segregacji-3x120l?search=stojak
https://www.eco24.pl/stojak-na-worki-do-segregacji-na-kolkach-3x120l
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Segregowanie śmieci to nowy trend, czasem okazja do autopromocji, ale przede 
wszystkim – świadectwo naszej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. Na 
rynku nie brakuje ciekawych, designerskich rozwiązań, dlatego segregacja staje się 
również czystą przyjemnością. Mamy nadzieję, że tych nieprzekonanych – 
zachęcilismy do ekodziałań. A tym już zdecydowanym – dostarczyliśmy trochę 
inspiracji. 

Macie pytania, wątpliwości, obawy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań? 
Zapraszamy Was na naszą stronę www.eco24.pl oraz do kontaktu z naszym 
zespołem, który chętnie doradzi w wyborze wymarzonego pojemnika czy stacji do 
segregacji.

Pozdrawiamy!
Zespół Eco24 
Tel: + 48 790 33 11 77
Email: biuro@eco24.pl 

https://www.eco24.pl



