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Bur og stativ, XXL
Innsamlingsbur for spylevæskekanner

Vår bestselger og unnværlig for alle bensinstasjoner, daglig-
varebutikker og andre detaljister som selger spylevæske. Når 
spylevæskekanner leveres renovatør for gjenvinning er buret raskt 
nedbetalt, da kannene er produsert av A-plast. 

Buret er i galvanisert stål, er utstyrt med hjul og dør og kan legges 
sammen. Når vintersesongen er over kan buret legges sammen 
og settes bort til neste sesong eller benyttes til andre ting som 
elektronikk, energiplast, isolasjonskapp med mer. 

For innsamling av isopor (EPS) har vi utiklet dette stativet som 
rommer 800 liter. Stativet er utført i lakkerte stålrør, har fire hjul 
og leveres standard med skilt for merking av type avfall. Benyttes 
også til innsamling av andre avfallstyper som plastkanner, 
større plastflak eller annen hardplast som ikke får plass i vanlige 
sekkestativ. Egner seg godt til elektrobutikker, dagligvare, 
kjøpesenter, avfallsrom, lager, industri med flere. 

• Perfekt for større enheter avfall som ikke er for tungt
• Enkelt å flytte på
• 800 L sekker

Varenavn Bur spylevæskekanner Stativ EPS

Varenummer EB11012 EB43059

Volum 800 liter 800 liter

Materiale Børstet stål Lakkert stål

Mål BxDx H (mm) 700 x 703 x 1522 990 x 800 x 1554

Vekt 27 kg 8 kg

Hjul 2 x 200 mm 4 x 50 mm

Type sekk EN16110, klar EN16110, klar

Buret er utstyrt med dør og hjul. Kan enkelt legges sammen 
for å spare lagerplass.

Innsamlingsbur for spylevæskekanner gir en god miljøprofil og 
benyttes av bensinstasjoner, dagligvare og andre detaljister som 
fører spylevæske.

Både buret og stativet benyttes i 
kombinasjon med 800 liter sekk.
Varenr.: NF13006

Stativet leveres 
med skilt for 
merking av type 
avfall.

Innsamlingsbur for spylevæskekanner gir en god miljøprofil og 

• Buret er raskt nedbetalt
• Gir en god miljøprofil
• Meget værbestandig
• 800 liter sekker
• Utstyrt med dør og kan brettes i sammen

Innsamlingsstativ for isopor (EPS)


