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Metos jäätmete sorteerimiskapp

Uuenduslik ja hügieeniline!



Metos jäätmete sorteerimiskapid on mõeldud kasutamiseks 
koolide sööklates ning on valminud koostöös tootja ja kasutajaga. 
Metos jäätmete sorteerimiskapp on valmistatud täielikult 
roostevabast terasest AISI 304. Ühtlane pind ja ümarad nurgad 
muudavad puhastamise lihtsaks. Kapil on reguleeritavad jalad. 

Metos jäätmete sorteerimiskapi saab toota vastavalt kliendi 
soovidele. Valida saab omale sobiliku mõõtmete, värvi ja 
1-5 jäätmeavaga sorteerimiskapi. Jäätmeavad on võimalik
kohandada vastavalt sorteeritavatele jäätmetele.

Värvivalik: sinine, kollane, roheline, punane, oranž.

Metos jäätmete sorteerimiskapi jäätmeavadele on kleebitud 
jäätmete sorteerimise selgitused ja -viited, et kasutajal oleks 
võimalikult mugav kapi juures jäätmete sorteerimine läbi viia. 

Metos jäätmete sorteerimiskapis asuvad siinidel 
Longopac® süsteemid, millele saab soetada vastavad 
jäätmekotid. Sorteerimiskapil on sisseehitatud Longopac® 
süsteemiga kaasas vastavad jäätmekottide kinnitused, et 
jäätmeid oleks lihtsasti võimalik jäätmekapi puhastajal 
käidelda. Kinnitused ja töövahendid asuvad mugavaks 
kasutamiseks kapis sees.

Metos jäätmete sorteerimiskapp toetab jäätmetekke vähendamist 
selles osas, et kasutaja näeb visuaalselt jäätmete äravisatud 
kogust vaid selles ulatuses, mis on vajalik. See toetab 
jäätmetekke vähendamise mõtteviisi.

Metos jäätmete sorteerimiskapp

Metos jäätmete sorteerimiskapp kaetud kollase kilega

Sorteeri ja kogu jäätmeid õigesti!

Longopac® süsteem Metose jäätmete sorteerimiskapis

Valikus viis erinevat värvitooni!



Metos jäätmete sorteerimiskapp

Longopac® on unikaalne, keskkonnasõbralik ja hügieeniline 
süsteem jäätmete kogumiseks, sorteerimiseks ja pakendamiseks.

HÜGIEENILINE
• Kasutaja ei puutu kokku jäätmetega, kuna kotte vahetatakse ja
sulgetakse väljastpoolt
• Avause ümbrusesse sattunud mustuse tilgad kogutakse järgmise
koti sisse
• Kerge puhastada
TÕHUS
• Uus prügikott on alati olemas, kuna prügikotiks on kuni 110 meetri
pikkune kilekassett
• Prügikoti vahetad kiirelt ja hoiad kokku väärtuslikku tööaega.
• Paindlik tühjendamise intervall - Sa ei pea ootama kuni prügikott on
täielikult täitunud, Longopac® süsteemiga on prügikott alati 100%
täis, mistõttu võid prügikotti vahetada endale sobival ajal
• Kott on alati turvaliselt suletud
KESKKONNASÕBRALIK
• Longopac® kile on valmistatud kolmekihilisest polüetüleenist
– vähem plastikut kuid tugevam prügikott
• 80% väiksem CO₂ emissioon
• Madalam kaal ja kompaktsem pakkimine vähendavad transpordi-
kulusid
• Valikus on ka 100% komposteeritav Longopac® kassett

Longopac® - unikaalne lahendus jäätmete sorteerimisel!

Longopac® süsteem

Jäätmete sorteerimise juhised jäätmeavade            
juures



Metos jäätmete sorteerimiskapp

KLIENDI KOGEMUS

Jüri Gümnaasiumi Kooliresto juht Evelyn Esajas

Oleme soetanud kaks Metose jäätmete sorteerimis-
kappi, mis näevad juba visuaalselt söögisaalis väga kenad 
välja. Metose jäätmete sorteerimiskapid on väga 
lapsesõbralikud ja lihtsasti kasutatavad. Samuti on jäätmete 
sorteerimine söökla töötajatele muutunud esteetiliseks ja puhtaks 
tööks. 

Lisaks eelnevale on vähenenud ka jäätmeteke, sest 
sorteerimiskapp edendab õpilaste teadlikkust ära visatavast 
jäätmekogusest. Metos jäätmete sorteerimiskappi on sisse 
ehitatud väga mugav ja kasutajasõbralik siinidel Longopac® 
süsteem koos vastavate jäätmekottide ja kiinitusvahenditega.

Soovitame antud Metose jäätmete sorteerimiskappi koos 
Longopac® süsteemiga igasse koolisööklasse üle Eesti. See 
on uus ja innovaatiline lähenemine toidujäätmete sorteerimisel ja 
lisandväärtusena tõstab koolisöökla mainet õpilaste seas.
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"Soovitame Metose 
jäätmete sorteerimiskappi 
koos Longopac®  
süsteemiga igasse 
koolisööklasse üle Eesti."

Eesti Koolitoidu Liit soovitab 

 Telli Metos jäätmete sorteerimiskapp läbi Eesti Koolitoidu Liidu 
ja soeta toode -5% soodsama hinnaga.  




