DIDMAIŠIŲ „BIG BAG“ PASLAUGA
Statybos, remonto ir stambiųjų atliekų išvežimo rinkoje trūksta paslaugų gyventojams
ir įmonėms, turinčioms nedaug atliekų, nereguliariai ir neturinčioms lėšų ar vietos
statybinių konteinerio nuomai ir pastatymui.
„BIG BAG“ – tai didelis, lengvas ir tvirtas maišas, pagamintas iš polipropileno!
Užima mažai vietos, todėl puikiai tinka neturintiems pakankamai vietos dideliam
konteineriui.
 Patvarus ir lengvas, atlaiko iki 800 kg svorį.
 Jūs galite naudoti kelis maišus vienu metu.
 Puikiai tinka įvairių rūšių nereguliarioms atliekoms išvežti.


Į „BIG BAG“ maišus GALIMA dėti:

Į „BIG BAG“ maišus DRAUDŽIAMA dėti:

Statybines, griovimo ir stambiąsias atliekas
(išrūšiuotas)
 Kraustymosi, pakavimo atliekas (kartonines dėžės,
pakavimo plėvelę ir t.t.)
 Tvarkymo metu sukauptas atliekas (nereikalingus
buityje daiktus)
 Sodo, žaliąsias atliekas ( šakas, lapus ir t.t.)










Šiferį
Pavojingas atliekas (senus vaistus ir t.t.)
Elektros ir buities techniką
Padangas
Skystąsias atliekas
Atliekas, kurios gali suplėšyti maišą (aštrius kampus ar
briaunas turinčias atliekas)
 Karštus pelenus
 Buitines atliekas

Pirkdami kelis maišus ir norėdami jais naudotis vienu metu toje pačioje vietoje, pritaikysime jums nuolaidą. Jei maišais norėsite
naudotis skirtingu metu ir skirtingose vietose, nuolaida maišams nebus taikoma. Apie tai prašome informuoti atsakingą vadybininką
prieš pirkimą.
Kaip naudotis didmaišiu „BIG BAG“





Didmaišis turi būti prikrautas per 1 mėnesį. Jei maišas kraunamas ilgiau nei mėnesį pardavėjas neatsako už jo patvarumą ir maišo
plyšimo atveju atliekų sutvarkymu turi pasirūpinti atliekų turėtojas.
Išvežimo dieną didmaišis turi būti pastatytas tokioje vietoje, kur išvežimo dieną atvykęs transportas be trukdžių galės paimti
didmaišį.
Didmaišį reikia pastatyti ne mažiau kaip 2 metrai ir ne toliau kaip 3 metrai nuo pastatų, transporto priemonių ar kt.
Pasirūpinkite, kad vieta aplink pastatytą didmaišį visada būtų švari ir tvarkinga.
Didmaišių išvežimas







Užsakymai priimami dieną prieš suplanuotą surinkimo graﬁką telefonu 8 687 44 444, (8-5) 2649256 arba el. pašto adresu:
ecoservice@ecoservice.lt
Didmaišio išvežimo aktuali išvežimo diena skelbiama http://ecoservice.lt/paslaugos/statybiniu-atlieku-isvezimas/
Didmaišis negali būtų pastatytas po elektros laidais, medžiais ir kitose vietose, kur gali būti trikdžių didmaišių išvežimui.
Didmaišio išvežimas atliekamas specialios paskirties mašinomis su hidromanipuliatoriaus pagalba, todėl pašome užtikrinti, kad
privažiavimas prie didmaišio būtų laisvas nuo transporto priemonių ir kitų galimų trikdžių.
Didmaišis yra vienkartinio naudojimo ir klientui atgal negrąžinamas.

APLINKĄ TAUSOJANTI KOMPANIJA

