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• Modulbasert
• Brannsikker
• Individuell kundetilpasning med farger og design
• Føres i to størrelser
• Stilsikkert, universelt design
• Funksjonell og enkel montering/ tømming
• Miljøvennlig, utviklet for lang levetid

Mango
Brannsikker kildesortering for offentlig miljø

Bruksområder
Buss- og togstasjoner – flyplasser - torg – parker – idrettsanlegg 
– undervisningsbygg – offentlige bygg - kjøpesenter – 
parkeringshus – dagligvare – parker, mm.

Mango er en stilsikker avfallsbeholder som kan settes i sammen til 
kildesorteringsstasjoner. Innkast fra en eller begge sider. Vippbart 
sekkestativ for enkel og funksjonell tømming på den minste 
modellen. Innvendig 2-hjuls avfallsbeholder 120/140 liter på den 
største modellen.

Uttrekkbar innkastluke – brannsikker
Mango er utstyrt med uttrekkbar luke, noe som gjør at beholderen 
er brannsikker. Det er mulig å begrense åpningen på innkastet 
med gangstål, slik at det ikke er mulig å presse inn f.eks. poser med 
husholdningsavfall.

Personifisering
Ingen Mango er lik, med tilpasses hvert enkelt prosjekt på antall 
avfallsfraksjoner og innkast fra en/begge sider. Både beholder og 
innkastluke kan lakkeres i farger etter RAL fargeskala og dekoreres 
etter ønske. Mango har god plass til profilering på alle fire sider, 
og ofte tas det utgangspunkt i kommunens eller firmaets egne 
farger/kommunevåpen eller løsningen tilpasses bygningsmasse og 
område den skal plasseres i. 

Plassering
Mango er enkel å montere. Vekten er håndterbar så det er ikke 
nødvendig å leie kranbiler eller annen maskinell kraft.

Miljøet
Mango er svenskprodusert, dvs. i kategorien et kortreist produkt. 
Flere av delene er utskiftbare, eksempelvis dør og luke. Mango er 
produsert på en slik måte at delene enkelt kan demonteres og gå 
til gjenvinning.

Målet for de fleste er å utvikle en avfallsløsning som 
kommuniserer tydelig med brukerne og tar utgangspunkt i hvilke 
type avfall som oppstår på stedet. Erfaringsmessig er det da bedre 
muligheter til å få sortert større mengder avfall og brukerne blir 
mer fornøyde.

Mango tilpasses i hvert enkelt prosjekt både til miljøet og type 
avfall som oppstår på stedet.

Mango Mango XL

Materiale Rustfritt stål

Overflatebehandling Magnelis

Mål cm HxBxD 110x44x36 140,5x58x71

Vekt 60 kg

Str. innvendig 125 liters sekk 120/140 liters beholder

Farge RAL fargeskala

Dekaler Etter ønske

Hygiene Rotte- og fuglesikker

Innkastluke Vippes ut

Lås TrekantnøkkelVippestativ for 125 liters sekk Mango XL for std. avfallsbeholder


