Magazyn Ekspert Budowlany | Prenumerata | Redakcja | Reklama | Polityka prywatności

BEZPŁATNY NEWSLETTER

|

| LOGOWANIE | ZAŁÓŻ KONTO

Wpisz szukaną frazę...
wyszukiwanie zaawansowane »

Aktualności Budowa Instalacje Wnętrza Ogród Prawo E-BOOKI Produkty Katalog produktów i firm Forum Galeria Blogi Szukaj produktu e-wydanie
Polecane produkty i technologie

ZOBACZ

Jak zapewnić szczelność tarasów i
balkonów?

DOWIEDZ SIĘ

Dlaczego wapno jest wciąż stosowane
w budownictwie?

EkspertBudowlany.pl > Produkty > Polecane produkty i technologie

Lubię to! 0

ZOBACZ

Wymień swój piec na nowy kocioł!
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

Ekspert Budowlany

Udostępnij

5357 polubienia

Polub tę stronę

Zarejestruj się

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Segregacja nie taka straszna - szuflady na odpady
REJS

NA GORĄCO

NOWOŚCI

AKTUALNOŚCI

Okna z szybami ECLAZ więcej światła i ciepła
Firma Krispol wprowadziła do
swojej oferty najjaśniejszą i
najbardziej energooszczędną
szybę na polskim rynku - szybę
z powłoką ECLAZ. Zastosowanie jej w systemach
okiennych pozwoli zyskać aż 11%...
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Segregacja nie taka straszna - szuflady na odpady
Fot. REJS

W dobie rosnącego zanieczyszczenia środowiska, segregacja odpadów przestaje być opcją, a staje się
koniecznością. Do recyklingu zobowiązuje nas prawo i zdrowy rozsądek. Tylko jak zorganizować segregację we
własnej, często niewielkiej kuchni? Czy akcesoria meblowe mogą nam ułatwić to zadanie? I co dokładnie o
recyklingu mówią nowe przepisy?
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W nowym wymiarze - minimalistyczne
krzesła
Dachówka SIMPLA® FINESSE czarna
glazurowana
Nowości w Marbet Style - dla
miłośników dobrego designu
Zainspiruj się. Industrialne wnętrze z
odrobiną zieleni i różu
Granitowe aranżacje w kuchni - beż i
grafit
Stoliki kawowe - praktyczne i
eleganckie

Na początek kilka faktów. Choć nowe, aktualne rozporządzenie dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów weszło w życie
latem 2017 r., to gminy mają jeszcze sporo czasu, aby dostosować się do nowych wymogów. Mogą bowiem poczekać, aż
wygasną dotychczasowe umowy z odbiorcami odpadów. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany już dziś obowiązują w wielu
miejscowościach, a kolejne samorządy szykują się do ich wprowadzenia.

PRZEGLĄDARKA PRODUKTÓW
Bramy garażowe
Ciepłomierze
Dachy zielone
Drzwi
Elewacje
Farby elewacyjne
Farby wewnętrzne - nowy przegląd
Folie i membrany dachowe - nowy przegląd
Zgodnie z ustawą, odpady segregować powinniśmy na pięć frakcji. Każda z nich ma trafiać do pojemnika (worka)
oznaczonego innym kolorem. I tak:

Gładzie i szpachle
Grzejniki
Hydroizolacje

tworzywa sztuczne i metale to kontener żółty

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem

papier - niebieski

Izolacje akustyczne

szkło - zielony (a opcjonalnie szkło bezbarwne - biały)
odpady biodegradowalne - brązowy
zmieszane odpady komunalne - inny kolor.

Izolacje techniczne
Kleje i silikony
Klimatyzacja i wentylacja
Kolektory słoneczne
Kotły

Dodatkowo nadal mamy obowiązek odrębnego przekazywania zużytych baterii i leków, odpadów wielkogabarytowych (np.
starych mebli) i remontowo-budowlanych, a także elektroodpadów (np. zużytego sprzętu AGD i RTV). Dowiedz się więcej >>

Kurtyny powietrzne
Materiały budowlane
Meble
Narzędzia i elektronarzędzia
Ochrona przed grzybami i pleśnią
Ochrona przed wodą kondensacyjną
Ocieplenia
Ogrodzenia
Ogrzewanie płaszczyznowe
Osłony okienne - nowy przegląd
Osuszanie i odgrzybianie budynków
Oświetlenie zewnętrzne - nowy przegląd
Pokrycia dachowe
Pompy ciepła
Pompy c.o. i c.w.u.
Pompy do ścieków
Pompy do zestawów hydroforowych
Produkty dekarskie
Rekuperatory
Systemy kominowe
Systemy nawadniające

Tyle w teorii. Pozostaje jednak pytanie, jak zmieścić w kuchni (dodajmy: często niewielkiej kuchni) co najmniej kilka sporych
pojemników na odpady, by móc je wygodnie i efektywnie segregować? No cóż, choć wydaje się to nierealne, jednak jest to
możliwe. Pomocne okazać się mogą akcesoria meblowe - np. systemy segregacji odpadów REJS.

Systemy przeciwoblodzeniowe
Systemy rynnowe
Sucha zabudowa
Środki do ochrony metalu

Zorganizuj się
Organizację domowej segregacji odpadów musimy zacząć od analizy, ile i jakie śmieci na ogół wyrzucamy. Czy kupujemy
napoje w butelkach plastikowych czy szklanych? A może zużywamy sporo papieru? Co z lekami i wyrobami medycznymi?
Czy wyrzucamy je tylko okazjonalnie czy też dość często? Czy możemy sobie pozwolić na organizację kompostownika przy
domu, czy mieszkamy w bloku lub kamiennicy?

Środki do ochrony drewna
Środki do usuwania pleśni i grzybów
Tynki zewnętrzne
Tynki wewnętrzne
Urządzenia pomiarowe
Uzdatnianie wody
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Pledy i poduszki na jesienn...
POLECANE PUBLIKACJE

"Odpowiedzi na te wszystkie pytania pozwolą się zorientować, jakich pojemników naprawdę potrzebujemy. I - co równie
istotne - jaką powinny mieć pojemność. Kosze najłatwiej jest wstawić do kuchennej szafki lub szuflady. To tu generujemy
większość śmieci. Warto też sięgnąć po funkcjonalne akcesoria meblowe - kosze, prowadnice, pokrywy, które ułatwią nam
codzienną segregację" - mówi Damian Rybak, doradca techniczny firmy REJS, producenta akcesoriów meblowych.

Przepisy techniczno-budowlane dla...

Szuflady z prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociągiem zapewnią bezproblemowy dostęp do wszystkich pojemników nawet tych schowanych w głębi. Opcjonalne elektroniczne wspomaganie otwierania pozwoli otworzyć szufladę lekkim ruchem

Porównaj Oferty Firm

1

biodra czy kolana. System ten bardzo przydaje się podczas przygotowywania posiłków, np. gdy mamy brudne dłonie.

Oszczędź 80% czasu i nawet 30% pieniędzy

Szczelne pokrywy - zarówno te pojedyncze, jak również te obejmujące na raz wszystkie pojemniki - ochronią przez przykrym

Konstrukcje inżynieryjne - wykonanie

zapachem.

Brukarstwo
"Warto również zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie systemu. Oferowana przez systemy REJS ładowność na

Roboty żelbetowe

poziomie do 20 kg zapewni bezproblemowe korzystanie z szuflad nawet w sytuacji, gdy śmieci zbierze się sporo" - dodaje
Damian Rybak.

Elewacje, ocieplanie, izolacje
Inne usługi lub towary

Porównaj Oferty »

Rejs Spółka z o.o.

Oferteo.pl

ul. Mławska 61
FORUM

87-500 Rypin
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pakowanie eksportowe
Bobi | 08-10-2018, 12:45 |

(rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli, segregacja śmieci, organizacja domowej segregacji
odpadów)
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KATALOG FIRM
Onninen sp. z o.o.

Tradycja i doświadczenie Grupy
Onninen to już nie tylko lata, ale
okrągły wiek. Fińska firma rodzinna, działająca
nieprzerwanie...

Tagi: rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli, segregacja śmieci,
organizacja domowej segregacji odpadów

Znajdź firmę...
Dodaj swoją firmę | Zobacz katalog firm
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Ekspert Budowlany do oglądania jako
flipbook lub do pobrania w formacie
PDF. Zaloguj si...
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formacie PDF.
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POPULARNE TAGI

aranżacja

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

architektura

wnętrz
blog rhcc

aranżacja
łazienki
budowa domu

blog

budowa
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich
komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników
naszego portalu... dowiedz się więcej »

KOMENTARZE

budowlańca chemia budowlana dach
dachy design drewno drzwi elektronarzędzia farby
instalacje kuchnia kuchnie materiały budowlane
meble narzędzia nietuzinkowe przepisy kulinarne
ogrody ogrzewanie ogród okna dachowe okna
oświetlenie
pokrycia dachowe
potrawy
przepisy
kulinarne przepisy płytki ceramiczne remont rhcc

wnętrza

0

wokół domu

wyposażenie

łazienka


Jaki kolektor słoneczny
spełni Twoje oczekiwania?

Jakie pompy ciepła
sprawdzą się w domach
jednorodzinnych?

0:00

Pleśń? Poznaj skuteczny
sposób na rozwiązanie
problemu

CIEKAWE STRONY

Ciekawa Architektura
Instalacje

Normy prawne dotyczące ogradzania
posesji
Inne teksty autora

Segregacja nie taka
straszna - szuflady na
odpady
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Obowiązkowe ubezpieczenia dla
sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej

Nowe przepisy dotyczące gwarancji i
rękojmi

Powiązane artykuły

Narożne szafki kuchenne praktyczne i wygodne

Naciśnij i otwórz - szafki i
szuflady z elektrycznym
wspomaganiem otwierania

Dobre zakupy z REJS

kuchni

Czego użyć do wykonania szczelnej izolacji balkonu?
Istotnym elementem współczesnych powłok
hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej
złożone funkcje niż w przeszłości, są dziś także
walory estetyczne i mechaniczne. czytam dalej »

Jaki jest koszt ogrzewania
domu pompą ciepła?

Planujesz wykonanie bądź
modernizację dachu?

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju opałowego czy
Obecnie uszczelnienie co piątego dachu płaskiego oraz
gazu, mało prawdopodobne jest, aby ktokolwiek żałował
co piąta termoizolacja na krokwiach... czytaj dalej »
instalacji powietrznej pompy ciepła... czytaj dalej »

Szukasz podłogi idealnej pod ogrzewanie podłogowe?
Takie panele cechuje niezwykła wytrzymałość,
perfekcyjne wykończenie i niepowtarzalne,
ponadczasowe wzornictwo... czytaj dalej »

Czego użyć, by zapewnić
szczelność pokrycia
dachowego?

Zobacz przegląd folii i membran dachowych...czytaj dalej
»
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W jaki sposób prawidłowo
dobrać izolację w świetle
obowiązujących wymagań?

Zapisz się na DARMOWE WEBINARIUM i poznaj
kompleksowe rozwiązania dla instalacji
chłodniczych.czytaj dalej »

Na co zwrócić uwagę wybierając osprzęt elektryczny do
nowoczesnego wnętrza?

Nowoczesne wnętrza to nie tylko odpowiednio dobrane
kolory i współgrające ze sobą meble oraz dodatki... czytaj
dalej »

Nowoczesny system
Tynk odpowiedni do kuchni i
kominowy do
łazienki »
odprowadzania spalin

Chcesz mieszkać w przytulnym i zdrowym wnętrzu, w
którym powierzchnie ścian i sufitów same będą chłonąć
wilgoć z otoczenia, kiedy zrobi się jej nadmiar, a
oddawać ją gdy powietrze staje się suche? czytaj dalej
»

Taki komin jest łatwy w montażu, lekki i niewielki, dzięki
czemu oszczędzasz powierzchnię mieszkaniową i...
czytaj dalej »

Szukasz energooszczędnego oświetlenia, które świetnie
wygląda?
Zobacz jak szerokie możliwości efektywnego
oświetlenia wnętrz daje technologia LED.
Ogranicz koszty zużycia energii nie rezygnując z
ciekawego designu ... czytaj dalej »

Zlecenia budowlane - gdzie szukać?
Poniżej przedstawiamy miasta z aktualnymi zleceniami budowlanymi:
Warszawa (21 884)

Wrocław (14 973)

Poznań (8 381)

Kraków (11 144)

Łódź (7 122)

Szczecin (6 057)

Gdańsk (6 722)

Bydgoszcz (3 458)

Katowice (8 031)

Lublin (2 724)

»
»
»

»

Wszystkie zlecenia

»
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budową człowiek żyje:

»

»
»

Nie
samą

Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

ADMINISTRATOR24.INFO

Usuwanie awarii
kanalizacyjnych w
Warszawie
Termowizja - kamera
termowizyjna jaką...
Plac zabaw na osiedlu - jakie
przepisy i...
Jak i czym osuszać mury?

IZOLACJE.COM.PL

Termomodernizacja budynku
- co to jest i co obejmuje?
Uciążliwa pleśń na ścianie skąd się...
Rola rzeczoznawcy w
procesie projektowania...
Termomodernizacja
budynków mieszkalnych -...

Zarządcy zagrożeni
cyberatakiem

ELEKTRO.INFO

Zastosowanie kamer
termowizyjnych diagnostyka urządzeń...
Inteligentne budynki sterowanie
Sprawdź nowe metody
projektowania...
Co tak naprawdę wiesz o
kontroli funkcji...

RYNEKINSTALACYJNY.PL

SPECIAL-OPS.PL

Czy warto usuwać awarie
kanalizacji bez kucia ścian?

Konserwacja broni – na co
zwrócić szczególną uwagę?

Dyrektywa Ekoprojekt w
skrócie

Nowe, kompaktowe latarki
na broń

Hydranty – wymagania
prawne i podstawowe...

Odzież termoaktywna w
kamuflażu

Inteligentny
elektromagnetyczny...

Zaawansowana optyka z
japońską tradycją
www.butybojowe.pl –
Największy wybór butów...

Dokładność pomiarów ma
znaczenie!...

ZNAJDŹ FIRMĘ WG BRANŻY

AGD RTV

dom energooszczędny

instalacje kominowe
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wanny, kabiny, brodziki

architektura i design

doradztwo budowlane

inteligentny dom

ogrzewanie podłogowe

wentylacja i klimatyzacja

armatura

drewno budowlane

izolacje

okna, ogrody zimowe

balkony i tarasy

drzwi, bramy garażowe

kolektory i pompy ciepła

baseny, oczka wodne

firmy wykonawcze

kominki i piece

osprzęt elektroinstalacyjny,
oświetlenie

bramy i ogrodzenia

fundamenty, ściany stropy

kotły

ceramika sanitarna

grzejniki

meble i wyposażenie wnętrz

certyfikaty energetyczne

hydroizolacje

nawierzchnie

punkty dystrybucji Eksperta
Budowlanego

chemia budowlana

instalacje c.o.

dachy i rynny

instalacje elektryczne

ochrona przepięciowa i
odgromowa

sprzęt, narzędzia i
elektronarzędzia

domy drewniane

instalacje kanalizacyjne i c.w.u.

oczyszczanie ścieków

targi, konferencje, szkolenia

odkurzacze centralne

Osuszanie murów
posadzki, podłogi, schody

termowizja
transport
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