
Kärlgarage / Drive In 
Estetisk förvaring i stålskåp 



Drive In 

Drive In 140L – 660L fristående skåp 

Drive In skåpen är ursprungligen utvecklade som en 

stor-papperskorg. 

På offentiga platser, nöjes parker mm är behovet 

större än vad traditionella paperskorgar 

är designade till att klara av. 

 

För att tillgodose olika marknadskrav  finns nu Drive 

In skåpet som option med lucka för inkastet och även 

med ramp för att enkelt kunna återplacera sopkärlet 

efter tömning. 
 

PWS erbjuder 2st modell varianter för placering avfallskärl i stålskåp 

Drive In 2 x 140L för matavfall  MKB / Malmö 

Drive In med lucka och ramp 

i kombination med underjordisk container UWS 

370 L ramp 90x90cm 660 L ramp 137x96cm 240 L  77x77cm 

Gemensamt för de olika modell varianterna Drive In och Kärlgarage är att de är tillverkade 

av specialbehandlat stål, kan lackeras i en mängd olika RAL-färger. 

 

Möjlighet finns att förankra dem i mark 

 

Specialvariant som kan lyftas på plats 

140 L  70x61cm 
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Kärlgarage 140L – 660L modulbyggda skåp 

Kärlgaraget är något annorlunda utformat  i 

jämförelse med Drive In och enbart avsett för 

avfallshantering. 

Inkast kan fås i låsbart utförande. 

 

Oavsett vilken storlek på sopkärlet har Kärlgarage 

skåpen samma höjd och djup. 

Det innebär att egen anpassad källsorteringsstation 

kan skapas genom att kombinera flera moduler av 
samma eller olika storlekar. 

Kärlgarage 

3st Kärlgarage 660L med dubbla inkast 

Mått 

Alla storlekar har djup 95cm (exkl ramp) 

Bredd:  240L – 87cm 

 370L – 105cm 

 660L – 159cm 

 

 

Kärlgaragen är  tillverkade av special behandlat stål med upp till 10ggr  

bättre korrosions skydd än vanligt galvaniserat  stål. 

 

Pulverlackering försärker ytterligare skyddet och möjlighet finns 

att få skåpen i en mängd olika RAL-färger. 

Standard är Antracit grått skåp med mellangrå luckor 

 

660L versionen kan användas för 2st 2-hjuliga kärl 

240L versionen 



Drive In – 140L Matavfalls variant 
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PWS Nordic AB • Box 47 • 284 21 Perstorp 

Telefon: 0435 369 30 • Fax: 0435 369 40 
E-mail: info@pwsab.se • www.pwsab.se 


