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Bio Partner Baltic OÜ 

Me oleme… 

 

 Ettevõtte BioBag International AS ametlik müügipartner Baltikumis.  

 Pakume oma Eesti, Läti ja Leedu klientidele kõiki BioBag’i valikusse kuuluvaid 

sertifitseeritud komposteeritavaid ja biolagunevaid tooteid. 

 Meie valikus on suurim valik biolagunevaid kotte ja tooteid. 

 Meie tooteid valmistatakse Eestis ja Belgias. 

 Biobag tooted on 100% taimsest materjalist, mis tähendab, et see laguneb 

sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest 10-45 päeva jooksul täielikult. 

 Kõik tooted, kotid ja kiled on sertifitseeritud komposteeritavateks ja 

biolagunevateks vastavalt Euroopa standardile EN13432, US standardile 

ASTMD6400 ja Austraalia standardile AS4736.  



 

 

Kui palju kilekotte võetakse  

maailmas kasutusele  

ühes minutis?  



ÜLE MILJONI KILEKOTI  



Toidujäätmete kogumise ja sorteerimise 

eelised  

 Säästab loodust 

 

 Kvaliteetne kompost 

 

 Minimaalsed kulud 

 

 Kasutajate rahulolu 

 

 Keskkonnaohutus 

 

 Pikaajaline korratavus 

 

 … 
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Biolagunevad prügikotid   

 

 BioBagi kottide valmistamisel 

kasutatav kile on hingav, tänu 

millele pääsevad CO2, O2 ja 

veeaur kotist välja 

 Kuna BioBagi kotid lasevad 

hapnikku läbi, ei teki neis 

probleeme halva lõhna, kahjuliku 

metaani, hallitusseente ja 

kärbestega 

 Biobag kottide kasutajad  

pääsevad haisvatest 

prügikastidest 

 Umbes POOL kogu prügist, mille 

me kokku kogume ja prügilasse 

saadame, koosneb orgaanilisest 

materjalist, mis mõjub kahjulikult 

nii pinnasele kui veele.  

 MaxAiri süsteemi ja BioBagi 

kottidega ei pea see aga nii 

olema! 

 



Maxair Caddy – kompostikorv igasse koju 

 

 MaxAiri süsteem aitab säästa jäätmete kogumise ja veo pealt, kuna 

dehüdreeritud kõdunevate jäätmete kaal ja maht on väiksemad ning tänu 

sellele väheneb prügilatesse ja kompostrite juurde sõitmise vajaduse sagedus 

 See on võimalik tänu MaxAiri süsteemi suurepärasele hingavusele - vee 

aurustumise tõttu väheneb biojäätmete kaal umbes 20% kuni 30% võrra 

 See süsteem on tervislik, ohutu ja hügieeniline kõigi jaoks 

 Lõhnavaba 

 



Väga mugav 

igasse koju! 



Vooderduskotid jäätmekonteinerisse  

80l  140l  240l 



Miks biolagunev kott?  



Miks biolagunev kott? 

Me austame keskkonda, säästame 

energiat ja vähendame 

kasvuhoonegaase 

Tavalised kilekotid 

lagunevad 700-1000 

aastat. Biolagunev kott 

laguneb 10-45 päevaga 

Kasutades biolagunevat 

kotti, hoiame keskkonda 
Väiksem 

ökoloogiline jalajälg 

Kui Inimesed kasutavad 

rohkem komposti, bioloogiline 

mitmekesisus suureneb, vesi 

on paremini kaitstud ja 

reostusoht väheneb – need 

kõik on keskkonnakasud, 

millest võidab terve kogukond 

Alates 1.märtsist 2017 tuleb ka Rakvere 

linnas hakata biolagunevaid jäätmeid 

koguma eraldi konteineritesse 



Täname tähelepanu eest! 

 

KÜSIMUSTE AEG! 


