
Containerskap med plass
1 stk. beholder:
370, 660, 770 og 1000 liter.

PapirkurverContainerskap

Containerskap

Containerskap med plass
2 stk. beholdere:
140, 370, 660, 770 og 1000 liter.

Containerskap med plass
3 stk. beholdere:
370, 660, 770 og 1000 liter.

Containerskap med plass
4 stk. beholdere:
370, 660 og 770 liter.

Levers ferdig montert og klart til bruk. Bilde viser
skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages 
i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger
og løsninger kan tilpasses. 
Se tabell for spesifikasjoner.

Levers ferdig montert og klart til bruk. Bilde viser
skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages 
i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger
og løsninger kan tilpasses. 
Se tabell for spesifikasjoner.

Levers ferdig montert og klart til bruk. Bilde viser
skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages 
i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger
og løsninger kan tilpasses. 
Se tabell for spesifikasjoner.

Levers ferdig montert og klart til bruk. Bilde viser
skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages 
i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger
og løsninger kan tilpasses. 
Se tabell for spesifikasjoner.
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Containerskap

B X D  X  HArt.nr. Beskrivelse
2689-02

2691-02
2691-01

2690-04

2690-03

2690-02

2690-01

2 x 140 liter, med trepanel. Fritt valg av luker. 1340 x 750 x 1630 mm

970 x 950 x 1630 mm

1860 x 950 x 1630 mm
2750 x 950 x 1630 mm
3550 x 950 x 1630 mm

970 x 1340 x 1730 mm

1860 x 1340 x 1730 mm
2691-03 2750 x 1340 x 1730 mm

1 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

2 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

3 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.
4 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

370 liter, ( maks 400 liter)

660 liter

4 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.
3 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.
2 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

1 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

770 liter
3550 x 1340 x 1730 mm2691-04

2693-01

2693-02

2693-03

2693-04

1000 liter
2697-01

2697-02

2697-03

1 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

4 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

3 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

2 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

1 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

3 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

2 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.

970 x 1340 x 1830 mm

1860 x 1340 x 1830 mm

2750 x 1340 x 1830 mm

3550 x 1340 x 1830 mm

1240 x 1340 x 1730 mm

2440 x 1340 x 1730 mm

3640 x 1340 x 1730 mm

140 liter

Justerbare føtter +/- 25mm Trillerampe er inkl. Innkastluke med ledesjakt

Rammen og inngangsdøren er laget i varm galvanisert kvadratiske rør.
Trepanelet er trykk impregnert furu.
Vegger og dører er dekket med trykk - impregnert trepaneler, klasse AB.
Føtter er justerbare ± 25mm.
Gulvet er av galvanisert stålplate, 2mm.
Taket er laget av plastisolert stål TP20.
Dørhengsler i messing med trekantnøkkel.
Trillerampe inkludert og standard.

Leveres med rund aluminium luke Ø 300mm, rektangulære plastisolert stål 410x195mm.
Ved bestilling må alltid angi ønsket luketype eller kombinasjon av forskjellige luker. Metall detaljer, leveres som standard med
grønn farge. Dører og luker kan utstyres med nøkkel lås. Fysisk Data refererer til eksterne dimensjoner, eks. utstående tak detaljer
(bredde 70 mm, 150 mm dyp).
Se også dimensjon i tabellen.

Containerskap

Containerskap tabell
Ved bestilling av polyplank, legg til ” P ” på slutten av art.nr. eks: 2689-02P  
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Lukene levers i flere forskjellige typer. Runde eller rektangulær luke.
Kan også levers i med lås eller i andre farger.
Når lås ønskes er lukene klargjort ASSA låsekasse uten låsesylinderen og nøkkelen.
Da kan låsen tilpasses med eksisterende systemnøkkel.

Containerskap luker

Rektangulær luke Rund luke 

2645-04G

Tabell luker

2645-04L

2645-04GL

4300-01

10-001

4300-016009

10-003

4300-016009L

Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Grå. Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Selvstengende. Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Oliven grønn RAL6013. Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Mørk grønn RAL6009.
Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Lysgrå.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.

Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkaståpning Ø 285, Ø 305mmInnkastluke av aluminium, pulverlakkert. Grå.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder.

Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Oliven grønn RAL6013.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.
Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Mørk grønn RAL6009.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.

Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm

2645-05
2679-01

Veggjennomgang for innkastluker Ø 300, forsinket.
Mindre innkaståpning, Ø 210, passer til runde luker.

Maks veggtykkelse 300mm
Passer til runde Ø 305mm luker

2645-11 Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast.
Oliven grønn RAL6013. Maks veggtykkelse 150mm 

Innkaståpning: B410 x H195mm
Yttermål:            B415 x H225mm

Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast.
Mørk grønn RAL6009. Maks veggtykkelse 150mm 

Innkaståpning: B410 x H195mm
Yttermål:            B415 x H225mm

2645-11MGØ

2645-11L

Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast.
Oliven grønn RAL6013. Maks veggtykkelse 150mm.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder. 

Innkaståpning: B410 x H195mm
Yttermål:            B415 x H225mm

2645-11LMGØ

Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast.
Mørk grønn RAL6009. Maks veggtykkelse 150mm.
Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder. 

Innkaståpning: B410 x H195mm
Yttermål:            B415 x H225mm
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Skapene kan leveres med flere farger på stål detaljene, rød, svart og grå.
Grønn er standard. Luker og polyplank på forespørsel.

Farger på containerskap detaljene

Art.nr. Beskrivelse
2699-29

2699-32

2699-31

Tilegg for andre farger, skap xxxx - 01, Svart, Grå eller Rød

Tabell farger

2699-30 Tilegg for andre farger, skap xxxx - 02, Svart, Grå eller Rød

Tilegg for andre farger, skap xxxx - 03, Svart, Grå eller Rød
Tilegg for andre farger, skap xxxx - 04, Svart, Grå eller Rød

Standard farge er Grønn RAL 6007
Svart   RAL 9005 
Rød     RAL 3009
Grå      RAL 7024

Treskap med røde detaljer. Rød Polyplank med
grønne detaljer.

Grå Polyplank med
grønne detaljer.

Treskap med grønne detaljer.

Målskisse contianerskap, - 01 og -02

Containerskap med
1 - 2 innkast har 4 stk.
oppstillings føtter.

Gjelder tre/polyplank skap

Artnr: 2691-02

1180 mm 1180 mm

2360 mm

50mm

14
00

 m
m

Skapene kan plasseres på betongheller,
(min 30 x30 cm ) asfalt eller støpte flater.
Med hjelp av de justerbare føttene ( +/-25mm)
er det lett og justere så skapet blir satt i vater.
Kan ikke plasseres rett på grus/sand da det
ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på
tegningen som vist her er det plassert på
betongheller.

Føttene har ikke samme plasser foran og bak på de som er i senter.
De er ikke helt i senter derforen anbefalles en minimums størrelse på
betonghellen på 30 x 30cm

OBS!

Containerskap med 2 innkast har 
6 stk. oppstillings føtter.

Artnr: 2691-01
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Containerskap

Målskisse contianerskap, - 03 og - 04 skap

Gjelder tre/polyplank skap Skapene kan plasseres på betongheller, asfalt eller
støpte flater. Med hjelp av de justerbare føttene
( +/-25mm) er det lett og justere så skapet blir satt
i vater. Kan ikke plasseres rett på grus/sand da det
ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på tegningen
som vist her er det plassert på betongheller.

Containerskap med 3 innkast har 
6 stk. oppstillings føtter.

Containerskap med
1 - 2 innkast har 4 stk.
oppstillings føtter.

Bredde
2

50mm

50mm

Artnr: 2691-03

Føttene har ikke samme plasser foran og bak på de som er i senter.
De er ikke helt i senter derforen anbefalles en minimums størrelse på
betonghellen på 30 x 30cm

OBS!

Gjelder tre/polyplank skap Skapene kan plasseres på betongheller, asfalt eller
støpte flater. Med hjelp av de justerbare føttene
( +/-25mm) er det lett og justere så skapet blir satt
i vater. Kan ikke plasseres rett på grus/sand da det
ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på tegningen
som vist her er det plassert på betongheller.

Containerskap med 4 innkast har 
8 stk. oppstillings føtter.

50mm

50mm

1205mm 1205mm1260mm

3670mm
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Artnr: 2691-04



Containerskap i betong

PapirkurverContainerskap

Containerskap

Kildesorteringsskap i betong vil hjelpe deg med styring av både avfallsgjenvinning og materialer

De ulike designalternativene gjør at kildesorteringsskapene gli inn i alle miljøer - ikke bare
i boligområder, men også i gater, på torg og rasteplasser. Betong gir brannsikkerhet

og lave vedlikeholdskostnader. Fargen bestemmer du selv.
Betongskapene kan leveres med to takalternativer: mansardtak eller buede tak.
Designet for maksimal beholderstørrelse på 660 liter.

Art.nr: 91-1040A  m/rund luke

Vekt 1600 kg.
Mål                    B 1040 x D 1450 x H 1770 mm

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660
liters beholder. Rund eller rektangulær
innkastluke.  Valgfri RAL-farge. 

Info Leveres montert med mansardtak

Materiale Betong/metall
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Art.nr: 91-1050A m/rund luke

Vekt 1660 kg.
Mål                    B 1040 x D 1450 x H 1770 mm

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660
liters beholder. Rund eller rektangulær
innkastluke. Valgfri RAL-farge.

Info Leveres montert med bueformet tak

Materiale Betong/metall
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Art.nr: 91-1040B m/rektangulær luke

Art.nr: 91-1050B m/rektangulær luke

Art.nr: 91-1040E uten luke, mansardtak

Vekt 1600 kg.
Mål                    B 1040 x D 1600 x H 1770 mm

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660
liters beholder. Uten luke.

Info Levers montert

Materiale Betong/metall
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Art.nr: 91-1050E uten luke, bueformet tak

på en effektiv måte. Systemet er fleksibelt, da antallet skap kan kombineres etter behov.
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Containerskap
Tilbehør

Art.nr: 91-1050F  uten luke

Vekt 1600 kg.
Mål                    B 1040 x D 1600 x H 1770 mm

Betongskap med 230v kjøleaggregat.

Skapet har isolert tak og dørtetning.
Kan brukes på restauranter osv.

Info Levers montert med bueformet tak

Materiale Betong/metall
Pakking 1 stk.

Art.nr: 66-1040

Mål                    Lengde, 1040 mm

Innkjørings rampe av gummi.

Info Innkjøringsrampe

Materiale Gummi
Pakking 1 stk.

Art.nr: 66-1155

Mål                    Lengde, 1155 mm
Info Taklist av gummi

Materiale Gummi
Pakking 1 stk.

Art.nr: 91-1040F uten luke

Vekt 1600 kg.
Mål                    B 1040 x D 1600 x H 1770 mm

Betongskap med 230v kjøleaggregat.

Skapet har isolert tak og dørtetning.
Kan brukes på restauranter osv.

Info Levers montert med mansardtak

Materiale Betong/metall
Pakking 1 stk.

Taklist av gummi, så ikke løv og annet
avfall faller imellom skapene.

P.S bilde ikke korrekt.




