PUTin kildesorteringskonsept
For hard bruk
•
•
•
•
•
•

Tidløst design
Innkast fra en eller to sider
Med eller uten askebeger
Singel eller miljøstasjon
Kan spesialtilpasses med farger og logo
Uttrekkbart sekestativ med tagger for god feste av sekk

PUTin familien består av:
•
•
•
•

En helhetlig trippel løsning med tre innkast, kapasitet 3 x 100 liter
Singel beholder på 100 liter
Singel beholder på 60 liter
Askebeger

Utformet for å oppnå høyest mulig sorteringsgrad
PUTin kan leveres både med toppinnkast og innkast fra en eller to
sider. Innkasthullet på PUTin kan utformes tilpasset type fraksjon.

•
•

Slisse for papir/magasiner

•

Romslig hull for restavfall

Rundt hull for flasker, om ønskelig kan denne utstyres med
gummileppe

Innkastene på PUTin kan enten plasseres på en/ to sider av
beholder med anbefalt innkast høyde fra gulvet på 80 cm.
PUTin kan også leveres med innkast på toppen av beholder.

60liter og 100 liter

PUTin kan leveres
med integrert
askebeger.

Robust utførelse som tåler hard bruk og støt
PUTIN er produsert i galvanisert stålplate med høy rustbestandighet. Velegnet både til innen- og utendørs bruk. Tåler snø og regn.
I ytre del har stålplaten en tykkelse på 1,25 mm. Sekkestativet
som er uttrekkbart er produsert i 4 mm. stål og sveiset. Det
uttrekkbare sekkestativet har tagger på toppen, som gjør at
sekken festes godt uten bruk at strikk eller bøyle. Konstruksjonen
er slik at dess mer full sekken blir jo bedre sitter den.

Toppinnkast

Innkast fra én eller to sider, slisse for papir/magasiner

Selve konstruksjonen på PUTin er ekstra solid. Bl.a. er døren
knekt med U-profil og avstivet. Hjørnene er valsede og avrundet.
Det er to hengsler innvendig pr. dør, som er festet med rustfrie
blindnagler. Disse kan enkelt byttes ved hjelp av en drill.

Treer PUTin med uttrekkbart
sekkestativ med tagger på
toppen for bedre feste av
sekk.
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PUTin her vist med
utrekkbart sekkestativ
og innkast fra to sider.

PUTin kildesorteringskonsept
Lås
PUTin kan vi leveres med en låsevrider med eller uten nøkkel
eller trekant lås. Låsevrider er robust og tåler både innendørs og
utendørs bruk.

Farger
PUTin leveres i farger etter RAL fargeskala.

Montering
Generelt så anbefaler vi at avfallsbeholdere festes til underlaget
enten med skruer eller lim. Sokkelplaten kan for ekstra stabilitet
leveres med større flate mot underlaget.

Askebeger
PUTin askebeger har stor kapasitet. En innvendig beholder dekker
hele rommet og er festet slik at det ikke kan falle ned stumper,
tyggegummi, snus mm. mellom askekopp og beholder.

Avinor AS og Norwegian Outlet på Vestby har valgt å sortere avfallet i tre
fraksjoner: Restavfall, flasker og papir. Beholder for flasker er utstyrt med
løsning for flaskeinnkast for renere fraksjonssortering.

Askekoppen rommer ca. 60 liter. Den er utformet slik at den er
lett å tømme og holde ren. Askebegeret har en rustfri sperreplate
som forhindrer at askebegeret kan brukes til søppel. Askebegeret
kan utstyres med fraksjonsmerke fra produsent. Kan leveres i flere
høyder.

Mål: 350 x 550 x 400 mm.
Kan leveres høyere enn vist på bilde

PUTin kan kundetilpasses med farger, fraksjoner og merking.

PUTin

Trippel

Singel stor

Singel liten

Askebeger

Liter

100x3

100

60

ca. 50 liter

Mål BxDxH (mm)

1460x470x005

670x470x1005

570x420x1005

350x550x400 *

Vekt

73 kg

35 kg

30 kg

15 kg

Innkast

En/to sider/topp

En/to sider/topp

Topp

Topp

Innkasthull, mm

*

*

Materiale

Galvanisert stål. 2,5mm VZN i bunnen
og 2mm i toppen. 1,25mm i skroget

Sekke oppheng, løsning

Galvanisert stål. 2mm Aisi304 i topp og bunn. 1,25mm VZN i skroget
Uttrekkbart

Låssystem

Låsevrider med/ uten nøkkel eller trekantlås

Farge

Mot tillegg

Valgfri farge etter RAL fargeskala

Tilbehør:
Gummileppe flaskeinnkast

X

X

Bakke i bunn

X

X

Rustfri bunnplate for økt stabilitet

X

X

X

X

Fraksjonsmerker
Innkast kan tilpasses fraksjon. Str. etter ønske.
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* askebeger kan lages
høyere etter ønske

