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Miljøskap for avfallsbeholdere er utviklet for å skape et triveligere 
og sikrere utemiljø i bygårder, borettslag, hytteområder, retur-
punkter,	skoler,	gater,	torg	og	annen	offentlig	bygningsmasse.	
Skapene er tilpasset standard plast avfallsbeholdere med 2 og 4 
hjul fra 240 – 1000 liter.

Systemet	er	fleksibelt	og	tilpasses	den	enkeltes	kildesorterings-
løsning med hensyn på type, mengde og antall fraksjoner avfall.

Skapene leveres i impregnert trepanel eller helt vedlikeholdsfri 
polyplank	som	består	av	50	%	trefiber	og	50	%	gjenvunnet	plast.	 

Farger og luker
Polyplank leveres i fargene: Sort, grå, grønn og rød. Taklister og 
øvrige lister i fargene sort, grønn, rød og aluminium. Innkastluker 
finnes	i	to	utgaver.	Rund	luke	i	aluminium	med	en	dm	på	300	mm	
og	rektangulær	luke	i	stål	med	målene	370	x	240	mm.	Begge	
luketyper	finnes	i	fargene	sort,	grønn	og	aluminium	og	er	låsbare.	

Velg bekledning rund innkastlunkene i stål eller trepanel/
polyplank. Flere fargevalg også her.

• Skapene leveres komplett med gulv, luker, trilleramper og  
 justerbare ben
• Løsningen krever minimalt med grunnarbeid
• Leveres med plass for 1-2-3-eller 4 avfallsbeholdere  
 i str. 240-1000 liter
• Materialvalg i helt vedlikeholdsfri polyplank eller trepanel
• Skapene leveres ferdig montert, installasjon tilkommer

Miljøskap for avfallsbeholdere, utendørs

Tilpasset standard plast avfallsbeholdere med 2 og 4 hjul fra 
240 – 1000 liter.

Luke med slisse for innkast av papir. 
Utskjæringsmål, BxH: 553x120 mm.

Listverket i stål kan leveres i flere 
farger.

Bekledningen rundt innkastlukene kan leveres med stålplate eller i 
trepanel/ polyplank.
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Teknisk informasjon:

Front,	dørprofiler	og	gulvkonstruksjon	er	i	galvanisert	2mm.	stål.	
Stammen for øvrig er i trykkimpregnert furu. Tak er i galvanisert 
og polyesterbelagt stål TP20. Rammen og inngangsdøren i 
galvanisert kvadratiske rør. Døren er utstyrt med hengsler av 
messing	og	lås	med	trekantnøkkel.	Både	runde	og	rektangulære	
luker kan leveres med lås for sylinder. Føttene kan justeres +/- 
25mm.

Bra	arbeidsmiljø	for	renovatørene	ved	at	innkjøringshøyden	
tilpasses med regulerbare føtter som skrues inn i underlaget før 
montering. Deretter justeres skapene. Trillerampe følger med som 
standard.

Artikkel nr For avfallsbeholdere  

med max volum L

Mål B x D x H* mm Inkl. takutspring

B x D mm

2689-01 1	x	240 830	x	840	x	1570 900	x	1030

2689-02 2	x	240 1580	x	840	x	1570 1650	x	1030

2689-03 3	x	240 2330	x	840	x	1570 2400	x	1030

2690-01 1	x	370 1000	x	985	x	1680 1070	x	1200

2690-02 2	x	370 1920	x	985	x	1680 1990	x	1200

2690-03 3	x	370 2840	x	985	x	1680 	2910	x	1200

2690-04 4	x	370 3760	x	985	x	1680 3830	x	1200

2691-01 1	x	660 1000	x	1370	x	1680 1070	x	1570

2691-02 2	x	660 1920	x	1370	x	1680 1990	x	1570

2691-03 3	x	660 2840	x	1370	x	1680 2910	x	1570

2691-04 4	x	660 3760	x	1370	x	1680 3830	x	1570

* på angitt høydemål tilkommer 10-80mm for regulerbare føtter

Bekledning i grå polyplank med rund og 
rektangulær luke i sort. Lister i sort.

Bekledning i grønn polyplank. Listedetaljer i 
sort, luker i aluminium.

Bekledning i trykkimpregnert tre panel.  
Luker og listedetaljer i grønt

Ved bestilling velg:

• Bekledningspanel		med	fargevalg

• Materiale og farge rundt innkastluke

• Luketyper med fargevalg

• Farge på tak og øvrig listverk

 

Plassering og installasjon
Beholderskapene	leveres	montert.	Installasjon	kommer	som	
tillegg. For ytterligere installasjonsanvisning, se vå manual. 
Beholderskapene	er	ikke	klassifiserte	som	en	brannsikker	løsning	
og bør derfor plasseres minimum 6 meter fra husvegg. Ønskes en 
helt brannsikker løsning anbefaler vi miljøhus i betong.

Merking
Merk skapene med våre aluminiums- 
merker eller vi kan tilpasse merker 
etter kundenes behov.

Miljøskap for avfallsbeholdere, utendørs

Skap ditt eget design! 

På vår hjemmeside er det en funksjon der 

du kan hente inspirasjon og skape ditt 

eget design med farger, material- og 

lukevalg.


