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10
 L COMPOST 06CX2380 45X44 15

Bosses especials per la recollida selectiva de residus orgànics. La seva transparència permet el control visual en 
les plantes de compostatge. Són les primers bosses 100% compostables fabricades en midó de blat de moro. Del 
seu tractament a les plantes de compostatge s'obtindrà adob natural.

30
 L ENVASES 11EN2341 55X60 15

Bosses i sacs especials per la recollida selectiva d'envasos i embalatges: plàstics, tetrabricks i envasos metàl·lics 
(llaunes, aerosols, etc.). La seva transparència permet el control visual a les plantes de tractament. El seu color groc 
s'identifica amb els sistemes de recollida selectiva d'envasos al carrer ("iglús" i contenidors color groc).

50
 L BRICO BOLSA 39ES0705 55X80 5

Bossa especial per la runa del bricolatge: serradures, pols, fragments de maó, ect. Superresistents, especialment 
a la punxada i a la propagació del tall.

11
0 

L

JARDÍN 39JD0215 82X105 10
Sacs especials pels residus del jardí. Especialment dissenyats per  aguantar punxades i esgallats (produït per 
branques, canyes, gespa, matolls).
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RECOMANACIONS

FUNDAS GUARDARROPA 42AA5105 65X140 6
Fundes transparents per guardar i potegir la roba de temporada. El seu exclusiu perfum de cedre és un antiarna 
permanent, alternativa natural i eficaç als antiarnes químics (naftalina). Amb forat per perxa.

TOLDO SALVALLUVIAS 42SL1425 150X280 1
Tendal de polietilè transparent per protegir la bugada estesa a l'exterior. Útil contra la pluja, les esquitxades de la 
bugada del veí, els residus dels ocells, etc.
Pot ser molt útil en milers d'ocasions en què tenir un tendal de plàstic a mà sigui oportú.

DOGGYBAG CF 39DB0480 25X37 30
Pràctiques bosses per recollir els residus canins. Especialment pensades per donar sensació d'higiene: totalment 
opaques (no transparenten), amb tanca fàcil i amb perfum neutralitzador de males olors. Amb la qualitat i control 
Saplex.
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