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V.2 Πλαστικοί οικιακοί κάδοι συλλογής αποβλήτων 

κουζίνας κυλινδρικός 10 λίτρων 
   

 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, 
αμεταχειριστοι, σύγχρονης εξελιγμένης κατασκευής, 

άριστης ποιότητας και να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε 

θραύση. Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι 

μεγαλύτερης του ενός έτους, και να είναι κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οργανικών απορριμμάτων.  

   

 Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής, να δέχονται 

χωρίς φθορά τα οικιακά οργανικά απορρίμματα. Το υλικό 
κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας που 

έχει εμπλουτιστεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 

αποτελεσματικά από χημικές επιδράσεις που μπορεί να 
προκαλέσει η μεγάλη ποσότητα σε οξέα που περιέχουν τα 

οργανικά απόβλητα.  

   

 Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε 
χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό για να αντέχει 

σε καταπονήσεις και να μην υπόκειται παραμορφώσεις.  

   

 Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και 

η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν 

δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες.  

   

 Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να 

επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Να έχει μια 
εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που θα επιτρέπει την 

άνετη και εύκολη μεταφορά του, με δύο σημεία 

περιστροφής που προσαρμόζονται στο κυρίως σώμα. Το 
κρατημα της θα είναι ανθεκτικό και θα επιτρέπει το καπάκι 

να συγκρατείται ανοικτό 

   

 Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και μια δεύτερη μικρή 

χειρολαβή από την οποία θα μπορεί να ανοιχτεί το καπάκι 
αλλά και να μεταφερθεί ο κάδος από αυτή σε περίπτωση 

απώλειας της πρώτης χειρολαβής. 

   

 Το καπάκι να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα και 
να είναι αποσπώμενο για εύκολο καθάρισμα. Να διαθέτει 

ευρύ εμπρόσθιο χείλος για το εύκολο άνοιγμα με την άκρη 

του δαχτύλου. Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να 

εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται 
η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον 

κάδο.  

   

 Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με 

ευμεγέθη γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. (όχι 
αυτοκόλλητα) καθώς και σήμανση για τα οργανικά 

απόβλητα.  Οι κάδοι θα είναι χρώματος ΚΑΦΕ. 
 

   

 


