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Sortify
– for utendørs kildesortering i det offentlige miljø

Sortify er miljøvennlig og konstruert og utviklet på kundenes 
premisser. Ergonomi, funksjon og estetikk ble det tatt hensyn til 
allerede på tegnestadiet.

Det	er	to	dører	for	tømming	av	fire	stativer	og	sekkene	tas	rett	ut	
uten løft. Dette gjør den meget funksjonell, da tunge løft unngås. 
Dørene henger ca. 20 cm over bakken, og beholderen kan åpnes 
og tømmes selv om det er snø.

Sortify består av utskiftbare deler. Skadede deler kan skiftes 
umiddelbart og det er svært sjeldent at hele konstruksjonen må 
erstattes. Toppen skjermer for regn og snø, og avfallssekkene vil 
alltid være tørre. Innkastet er plassert i 80 cm høyde, både barne- 
og handicapvennlig.

I toppen sitter låsen. Ved tømming fjernes toppen enkelt og 
låses igjen ved å trykkes på plass. Rengjøring av Sortify er enkelt, 
raskt og smidig og samtidig er Sortify konstruert slik at det er 
vanskelig for fugler å komme til. Det er liten forskjell i omkretsen 
på betongelement og beholder og regnvannet føres rett ned på 
underlaget.

Sortify kommer også i en lettere versjon der fundamentet er en ren 
stålkonstruksjon. Den totale vekten på avfallsbeholderen er da kun 
85 kg.

Sortify

Materiale 3	mm	galvanisert	og	pulverlakkert	stål

Mål HxBxD 1100x700x700	mm

Stål/betong element, vekt 25/170 kg

Total vekt 85/230	kg

Volum pr. fraksjon 70 L

Totalt volum 280 L

Farger RAL fargeskala

Dekor Valgfri

Sekker Standard 100-125 liter

Sortify har et betongelement på 
170 kg som gir god stabilitet. 
Enkel å montere og flytte på 
ved at betongelementet har hull 
for gaffeltruck og jekketralle. På toppen av be-
tongelementet ligger en gummimatte som tar imot for støt når glass 
kastes, og faren for riftskader ved tømming minskes. Om vinteren vil 
heller ikke sekkene fryse fast.

• Utviklet på kundenes premisser. Er derfor pr. mai  
 2013 valgt av over 100 kommuner i Sverige
• Fra èn til fire fraksjoner
• Volum på hele 270 liter – gir færre tømminger
• Farger og dekor etter eget ønske
• Føres i to versjoner, stål eller betong element


