
 

Kompozitní kompostéry nové generace – PREFAKOM 
(Zapsáno Evropským úřadem pro duševní vlastnictví jako průmyslový vzor č. 007833611-0001) 

 

Přenosné zahradní kompostéry jsou vyrobené z polyesterové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. 

Jsou sestavené z obvodových panelů – pororoštů tloušťky 14 mm (20 mm u zákaznických kompostérů 

větších objemů). 

Materiál odolává UV záření, povětrnostním podmínkám, velmi nízkým i vysokým teplotám. 

Velkou výhodou je snadná a velmi rychlá montáž zaklikávací metodou bez spojovacího materiálu.  

Při přehazování kompostu lze jednotlivé, nebo všechny díly jednoduše rozebrat a znovu sestavit. 

V zimním období je možné jej rozložit a skladovat jako jednotlivé desky, které nezabírají místo. 

Uzavřené nádoby se skládají ze čtyř stěn, z nichž dvě mají po stranách zámky, kterými se připevní 

k protikusu bez dalšího spojovacího materiálu. 

 

Nabízíme tři typy standardních velikostí: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                     malý                                      střední                               velký 

 

 PREFAKOM-800 

 Malý kompostér s objemem 800 litrů 

 Rozměry:  půdorys 1220 x 1220 mm 

   výška 520 mm 

        

 Cena: 2.050,- Kč bez DPH 21%,                         2.480,- Kč s DPH 

 

 

 

         PREFAKOM-1000 

         Středně velký kompostér s objemem 1000 litrů 

         Rozměry:  půdorys 1220 x 1220 mm 

   výška 670 mm 

 

          Cena: 2.530,- Kč bez DPH,        3.060,- Kč s DPH 

 

 

PREFAKOM-1500 

Velký kompostér s objemem 1500 litrů 

Rozměry:  půdorys 1220 x 1220 mm 

   výška 1000 mm 

 

Cena: 3.600,- Kč bez DPH,        4.350,- Kč s DPH 

 

 

Poznámka: Je možné dokoupit i samotné díly uvedených rozměrů za přibližně čtvrtinovou cenu.  



Sestavy kompostérů 
 

PREFAKOM-Komplet 
Jednotlivé typy kompostérů lze sestavit různým způsobem (liniově za sebou, do rohu, nebo i do 

šestiúhelníku). 

 

Kaskádová varianta: 

Sestava ze všech typů kompostérů (malý, střední, velký).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Díly se zámkem jsou vyjímatelné, to je výhodné při přehazování kompostu z jednoho boxu do druhého. 

 

Z této varianty lze sestavit i rohovou variantu. Zde si zákazník může sám 

zvolit, která strana bude vyjímatelná, podle situačního umístění na pozemku. 

 

Cena PREFAKOM Komplet je 7.035,- Kč bez DPH,  8.500,- Kč s DPH 

 

Poznámka:  

Sestavy kompostérů si může zákazník vymyslet sám, podle svých požadavků 

a možností.  

Může si i kombinovat různé standardní typy (různé výšky) mezi sebou. 

 

PREFAKOM-Šestihran 
 

Kompostér je složený z šesti dílů, přičemž tři díly jsou se zámkem. 

Pokud si zákazník přeje tuto variantu, může si vybrat výšku ze tří 

možností (520, 670 nebo 1000 mm). 

Výška 
kompostéru 

Objem 
Cena bez 

DPH 
Cena s 
DPH 

mm litry Kč Kč 

520 2000 3075 3720 

670 2600 3795 4590 

1000 4000 5400 6525 

 

PREFAKOM-Z (zákaznický) 
 

 

Na přání zákazníka lze dodat kompostér i větších rozměrů a různých tvarů. 

Například velký kompostér, 3000 litrů. 

 
Poznámka: 

Objednávky sestav a zákaznických kompostérů předem konzultujte s výrobcem.  

 

 

PREFA KOMPOZITY, a.s., Brno, tel. +420 606 076 043, kompozity@prefa.cz 

díly se zámkem 

díly se zámkem 

mailto:kompozity@prefa.cz

