
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ



Предоставяне на обектите/събитията на иновативни, разработени от нас, машини 
за трошене и събиране на стъклени опаковки

Предоставяне на всички необходими консумативи за събирането на стъклото –
специални кутии, в които  се събира натрошеното от машината стъкло

Извозване и рециклиране на събраното стъкло

Можем да адаптираме услугата си спрямо големината, местоположението и 
достъпността на пространството, на закрито или на открито, очакваното 
количество генериран отпадък, конкретните нужди за честота на извозване на 
стъкления отпадък

Цялостната ни услуга е безплатна за търговските обекти и организаторите на 
събития

УСЛУГАТА НИ СЕ СЪСТОИ В:



МАШИНАТА



КАК РАБОТИ

Сменете пълната 

кутия с празна

Изхвърляйте празни 

стъклени опаковки

Може отново да изхвърляте

бутилки и буркани

Машината троши всички

стандартни размери

стъклени бутилки 

и буркани

Натрошеното стъкло 

се събира в специални

кутии

Размери на 

машината: 

В - 84 см. 

Ш - 55 см.

Д - 55 см.

Машината е сертифицирана 

за безопасност по 

приложимите стандарти

Онлайн система за следене 

на дейността в реално 

време



СПЕСТЯВАМЕ МЯСТО В ОБЕКТИТЕ 

1 кутия с натрошено стъкло в машината побира 
бутилките от 3 обикновени каси, а размерът 

на кутията е дори по-малък от каса.

Кутиите, с които работи машината, 
са специални, предоставени от нас, брой спрямо нуждите 

на обекта.

ЗАЩО ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ХАРЕСВАТ УСЛУГАТА НИ?



СПЕСТЯВАМЕ ВРЕМЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Персоналът в обектите и събитията не се занимава 
с изнасяне на този отпадък и търсене на място,

където да бъде изхварлен. 

Служители на Еко Партнърс извозват пълните 
кутии с натрошено стъкло и оставят 
празни такива.

ЗАЩО ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ХАРЕСВАТ УСЛУГАТА НИ?



Изпълнение на задълженията за разделно събиране на отпадъците
Еко Партнърс събира и рециклира стъклените опаковки от обектите, като така им 
помага в изпълнението на задължението им за разделно събиране на 
отпадъците. 
Водим документация – отчети за събраното количество.

Зелен и иновативен имидж
Машината за трошене на стъклени опаковки, която Еко Партнърс разработи, е 
технологична иновация на българския пазар. Услугата ни създава добър имидж 
на търговските обекти и организаторите на събития пред клиенти и партньори. 

Допълнителна стойност на събитията
Рециклирането е важно винаги и навсякъде! 

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ОБЕКТИТЕ И ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪБИТИЯ!

ЗАЩО ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ХАРЕСВАТ УСЛУГАТА НИ?



НЯКОИ ОТ ОБЕКТИТЕ, КОИТО ОБС УЖВАМЕ

РЕСТОРАНТИ БАРОВЕ И КЛУБОВЕ



НЯКОИ ОТ ОБЕКТИТЕ, КОИТО ОБС УЖВАМЕ

ХОТЕЛИ И МАГАЗИНИ СЪБИТИЯ

и други



100 %
РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТЪКЛОТО



ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАС И НАШИТЕ УСЛУГИ НА 

www.ecopartners.bg

fb: EcoPartnersBulgariaAD

http://www.ecopartners.bg/
https://www.facebook.com/EcoPartnersBulgariaAD/
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