GRØNTAREAL
OG OFFENTLIG
UTEMILJØ

Produkter og løsninger for avfallshåndteringen

Tenk økonomi, trivsel og miljø når du
planlegger avfallsløsningen!
SolarBin - solcelledrevet,
komprimerende avfallsbeholder
Bestill eller send forespørsel fra vår webshop

Les om "SolarBin" på side 33

www.enviropac.no

 400 06 130
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Veien til en optimal
avfallsløsning
Borettslag og sameier – eiendomsprosjekter i det private og offentlige rom
En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever
praktisk tilrettelegging og utstyr tilpasset de ulike
behov. Som du ser i denne katalogen fører vi flere
typer løsninger som både erstatter og kompletterer
hverandre. I valg av løsning er det viktig å ta hensyn
til både type avfall og avfallsmengder, grunn- og
bygningsmessige forhold sammen med offentlige
lover og regler.
Med vår erfaring fra både sameier/borettslag og
profesjonelle eiendomsprosjekter innenfor offentlig
og privat sektor, kan vi fylle rollen som totalleverandør.
Vår bistand kan omfatte alt fra utvikling, kommunale

BEFARING

PRODUKTER OG
LØSNINGER
INKL. KOSTNADSOVERSLAG

PRISTILBUD
PRODUKTER OG
TOTALENTREPRISE

søknader, prosjektledelse, utleie, finansiering og ren
rådgivning, eller vi samarbeider med andre aktører som
entrepenører, anleggsgartnere og renovatører og gjør
deler av prosjektet.
For å møte den nye sirkulærøkonomien handler det
mye om å bidra til å redusere mengde avfall, mer
gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i omløp.
Utstyret til kildesorteringen og hvordan løsningen
legges opp blir dermed helt avgjørende.
Riktig utstyr – sammen med de riktige løsningene –
gjenvinner verdier.

PROSJEKTERING
NØDVENDIGE
SØKNADER

GRUNNARBEIDER
OG MONTERING

FERDIGSTILLELSE

SERVICE OG
VEDLIKEHOLD

VI LEVERER HELE ELLER DELER AV PROSESSEN

Ta kontakt for en gratis konsultasjon og befaring

Hotline for rådgivning

 400 06 130

 info@enviropac.no
Best resultat blir det når avfallsløsningen er tilpasset
brukerne og blir en naturlig del av miljøet og omgivelsene.
Vi tilbyr SULO Iceberg som 3-d tegning. Bildene over viser
Iceberg Max3 på tegnestadiet og under anleggsarbeidet i
borettslaget Casinetto i Oslo.
Vi hjelper deg å prosjektere de beste løsninger for både
miljøet og renovasjonsdriften.
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INNHOLD

Alle varer som presenteres i denne katalogen er prosjektvarer, dvs. varer med stor grad av
kundetilpasning og leveringstid etter avtale.

Helt nedgravde
containere og
andre bunntømte løsninger

s 4-23

Miljøskap -

i trepanel, polyplank og brannsikkert stål

Miljøhus

s 24-27

s 28

Kildesorteringsløsninger

Utendørsmøbler og askebeger

s 29-31

s 32

Solarbin - komprimerende avfallsbeholder med solcelle

One stop shop

og digital kommunikasjon

s 33

s 34
EnviroPac tar forbehold om eventuelle trykkfeil og retten til å endre teknisk dokumentasjon og varesortiment.
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Helt nedgravde
avfallscontainere
SULO Iceberg®

Max3

SULO – kunnskapsbasert produktutvikling og erfaring
SULO har levert over 50 000 nedgravde avfallscontainere i Europa. Bare i Norge har vi rullet ut flere tusen SULOenheter på sentrale Østlandet de siste årene. For våre kunder er stordriftsfordeler og fleksibilitet av stor betydning.
Nedgravde avfallsløsninger er blitt utrolig populært som følge av plassbesparelse, triveligere og mer hygienisk miljø
samt ofte bedre økonomi i prosjektene. En nedgravd container på 4 m3 motsvarer 16 stk 2-hjuls avfallsbeholdere på
240 liter eller 4 stk 4-hjuls avfallsbeholdere på 1100 liter.
I SULO Iceberg®-sortimentet kan du velge mellom flere typer innkasttopper og alle benytter samme containerløsning.
Korte og presise leveringer i godt samarbeid med
entreprenører og vår kunnskapsrike prosjektavdeling er av
stor betydning for sikker leveranse i prosjektene.

Løftesystem

Innkasttopp

På SULO helt nedgravde får du:
• Digital kommunikasjon og adgangskontroll
• Lager – korte leveringstider
• Rask og funksjonell montering
• Alle løfte- og tømmesystemer som er tilgjengelig

Gangplatform

Innvendig stålbeholder,
3, 4 og 5m3
Bunnlukene rommer
inntil 60 liter sigevann

• Serviceavtale med EnviroPacs landsdekkende service
• Velg mellom 4 forskjellige innkasttopper:

Iceberg Max1 - Max2 - Max3 - Max4

Sikkerhetsplattform

Betongcontainer

4
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SULO Iceberg® Max3 leveres som 3-d
tegninger. Det blir enkelt å plassere
innkasttoppene i sitt rette element på
tegnebrettet.

Max3
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Helt nedgravde
avfallscontainere
SULO Iceberg®

Mange fellesnevnere gjør det
enkelt å velge SULO Iceberg®
Max1 - 2 - 3 - 4 innkasttopper
SULO har lagt opp til et fleksibelt system hvor flere av
komponentene passer sammen med de forskjellige
innkasttoppene. Enten det er å velge containerløsning,
adgangssystem, nivåmåling, gangplattform,
sikkerhetssystem, løftesystem eller individuelle
designmuligheter tilpasset nærliggende miljø og
bygningsmasse.

SAMME CONTAINERLØSNING FOR
ALLE VÅRE INNKASTTOPPER
Samme containerløsning gir mer effektiv logistikk. Yttermål BxDxH:
4m3: 1725 x 1725 x 2425 mm. Vekt 4,3 tonn
5m3: 1725 x 1725 x 2935 mm. Vekt 5 tonn
Kan også leveres i 3m3: 1950 x 1950 x 1785 mm. Vekt 4,3 tonn
Les mer om installasjon av yttercontainer på side 8.

Innercontainer
I innercontainer oppbevares
avfallet. Containeren er
støyisolert og føres i str. 3, 4
og 5 m3. Den er utstyrt med
bunnklaffer og i bunn finnes en
anordning for oppsamling av
sigevæske.

Gangplattform
Plattformene kan leveres både på nivå og overlappende. Leveres
den med forsenkning kan den legges på gatestein, gummimatter og
asfalt. Plattform i stål med anti-skli mønster leveres som standard.
I tillegg tartan gummibelegg i rød eller sort.

Ved tømming løftes både
innkasthus med plattform og
innercontainer opp
ved hjelp av kranbil.

Yttermål:
1725 x 1725 mm.
2-kroks modell med
stag og to bunnluker
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Løftesystemer

Innkasthus

Iceberg® leveres med flere løftesystemer. I Norge benyttes 1-, 2- og
3-kroks system samt Kinshofer.
1-krok systemet kan benyttes av vanlige kranbiler. Her er en stor luke
som åpnes og avfallet tømmes.
2-krok systemet er basert på bruk av tradisjonelle kraner og kan
håndteres av de fleste renovatører. Den ene kroken benyttes til å
løfte, den andre til å manøvrere bunnluken som er delt i to.

Innkasthus føres i flere modeller tilpasset forskjellige typer avfall:
Restavfall, papir, glass & metall, matavfall, m.fl.

Max1

Max1-Twin

Vår laveste innkasttopp. Føres
med trommel som standard.

Max1 leveres også som Twinmodell.

3-krok system brukes hvis det er delt kammer i innercontainer, f.eks
glass/metall.

Max3
Leveres med skuff, og med
åpen og skjult løftekrok.

Alle våre innkasthus
er behandlet med
Kataphoresis (KTL) som
gir beskyttelse mot
korrosjon.
Iceberg med skjult løftesystem gir et meget stilrent design. Lokket låses og løftekrokene er ikke åpent tilgjengelig, noe som gir både bedre renhold og sikkerhet.

Sikkerhetssytem
Velg mellom 2-flaps og sikkerhetsplattform med motvektssystem.
2-flaps system leveres som standard.

2-flaps: Låst posisjon ved tømming/
containerløft.

Max4
Leveres med skuff og trommel. Trommelutgaven kan leveres med
fotpedal.

Motvektssystem.

”DESIGN TO ORDER”
Våre nedgravde containere har flere individuelle designmuligheter. I basisutvalget er det flere valg av topper, farger
og lakkfinsh som hammerslaglakk og konvensjonell pulverlakkering samt anti-grafitti voks. Farge kan
velges innenfor RAL fargeskala. Standard farge er grå RAL 7021.
• Overflate: Glatt eller
hammerslag
• Antigrafittbehandling
• Miks med lakkfarger på
de forskjellige delene på
innkasttoppen

www.enviropac.no • info@enviropac.no •  400 06 130
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Spar tid! Markedets enkleste
installasjon. Betong- og
innercontainer i ett løft!

TILBEHØR SULO Iceberg®
Nivåmåling

50 mm
65 mm
115 mm

En nivåmåler i innsamlingsenheten gjør det mulig å planlegge og
gjennomføre effektiv ruteplanlegging. Nivåmåleren implementeres i
renovatørens digitale system for avfallshåndtering. Med en nivåmåler
får man måltall for bearbeiding av fakta på avfallsmengder, og
gevinsten blir bedre ruteplanlegging med mindre bruk av drivstoff,
reduserte klimautslipp og kostander til drift.
Enheten tilfredsstiller IP66. Klassifisering for inntrengning av vann/
damp etc.

Lossing av trailer med kranbil.

Flere fordeler:

•
•
•
•
•
•
•

Høyere fyllingsnivå ved hver tømming
Færre antall tømminger
Statistikk og data av avfallsfraksjoner
Mindre forbruk av drivstoff og utslipp av CO2
Mindre støy i nærmiljøet
Produktets levetid øker
Data muliggjør optimalisering av størrelse og plassering på
innsamlingsenhetene

• Systemet er meget kostnadseffektivt i noe større prosjekter
Med utkraging oppe og nede blir
det enkelt å plassere containerne
helt inntil hverandre.

Enkel montering. Både inner- og
yttercontainer løftes på plass i ett
og samme løft.

Vi tilbyr software som
kan integreres med andre
åpne systemer.

Innkasttoppene, denne gangen i børstet stål, er på plass og vel installert av
Enviropacs serviceavdeling.
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Fremtidens avfallshåndtering med digital
kommunikasjon på flere nivåer. Fra den
enkelte husstand og næring til automatiserte
prosesser både på innsamling og behandling.
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TILBEHØR SULO Iceberg®
Adgangskontroll

Ozonanlegg og lukt-pad

Innkasthuset kan utstyres med adgangskontroll i form av nøkkel med
sylinderlås eller nøkkelkort. Nøkkelkort kan også utstyres med unik
ID. F.eks. kan antall åpninger registreres pr. bruker.

Om beholderen er utsatt for ekstra belastning med lukt, kan det
monteres et ozonanlegg i tilknytning til beholderen.
En enklere versjon er å montere lukt-pad.

Digital kommunikasjon med RFID brikke via GSM-3G-Bluetooth.
13,56 MHZ / EN 15693 / ISO 14443.

Ozonanlegg kan installeres
Ozon eliminerer effektivt luktene i nedgravde avfallssystemer.
Ozonet er litt blåaktig i fargen. Oksiderer raskt bakterier og
mikroorganismer.
En 100 % miljøvennlig løsning. Etter oksideringen blir ozon til
oksygen igjen.

Enkel innstallasjon:
Ozongassen føres til beholderen via et teflonrør. En sikker installasjon.
Ingen påfylling. Enkelt vedlikehold.
Våre låsesystemer: Sylinderlås, systemsylinder, elektronisk lås
med belyst display.

www.enviropac.no • info@enviropac.no •  400 06 130
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SULO Iceberg® Max1 innkasthus
Max1 er innkasthuset med lavest innkasthøyde.
Modellen er stilren og utrolig populær.

• Åpent løftesystem
• Elektronisk lås eller uten låsesystem
• Std. farge er grå 7021. Andre farger etter RAL fargeskala
• Glatt eller hammerslagstruktur
• Innkastluker:
- Trommel
- Slisse for papir
- Glass / Gummimansjett
- Modellen kan leveres med ekstra bred luke for kartong
NB! Krever bredere innkasthus.

1000

Max1 leveres med flere innkastmuligheter og
kan også leveres med ekstra bred luke for
kartong.

700 alt. 800, 900

700
Mål i mm.

Max1-Twin med 3-kroksystem

994

NYHET!
Leveres med innkasttrommel på 60 liter, slisse og/eller glass/
metall. Innercontainer C5 5m³ med to kammer.

1287

10

700

Modellen kan leveres i ulike fraksjonskombinasjoner. F.eks.
Restavfall og slisse for papp/papir, slisse/mansjett, trommel/
mansjett etc. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
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SULO Iceberg® Max3 innkasthus
Stilrent og tiltalende design som passer inn i de
fleste miljøer, enten det er i borettslaget eller i byens
offentlige rom. Max3 er vår bestselger, og vi har levert
flere flotte prosjekter med individuelle tilpasninger.

• Skjult eller åpent løftesystem. Skjult system leveres kun med
2-kroksystemet
• Sylinderlås, systemsylinder, elektronisk lås, uten låsesystem
• Std. farge er grå 7021. Andre farger etter RAL fargeskala
• Overflate i hammerslag eller glatt utførelse
• Innkastluker:
- Skuff
- Glass / Gummimansjett
- Slisse for papir

Max3 har skjult løftesystem. Lokket låses og
løftekrokene er ikke åpent tilgjengelig noe
som gir både bedre renhold og sikkerhet.

Individuell tilpasning med farger etter RAL fargeskala.

673

Der det etterspørres det absolutt lille
ekstra, kan alle våre innkasttopper
leveres i galvanisert stålutførelse.
Fraksjonsmerke tilpasses etter ønske
å behov fra kunde, men vi anbefaler
å følge den nye nasjonale merkeordningen som vist her.

1108

598

770

Mål i mm.

Skjult løftesystem med ulike innkastløsninger
og tydelig merkede fraksjoner
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SULO Iceberg® Max4 innkasthus
Serviceteknikerens favoritt!
Max4 føres med skuff, papir- eller glassinnkast.
Max4-DT har trommelinnkast og kan leveres med fotpedal.

• Enkel servicetilkomst
• Ingen løse komponenter når dekslet åpnes
• Utskiftbare løftesystemer: Kinshofer, 1-krok, 2-krok
• Sylinder- eller elektronisk lås
• Std. farge er grå 7021. Andre farger etter RAL fargeskala
• Glatt eller hammerslagstruktur
• Innkastluker:
- Skuff
- Trommel (80L)
- Slisse for papir
- Glass / Mansjett
Max4 med fotpedal for sikker
hygiene.

1449
1566

147

1449

1566

Mål Max4

404

800

780

Max4 med skuff, papir- eller glassinnkast.
482

800

Enkel servicetilkomst.
Ingen løse deler.
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975

1566

1449

1566
1449

Mål Max4-DT

Max2:

NYHET våren 2021
Ta kontakt for nærmere
informasjon

Max3

Max4

Max1

Max4

Max3

Alle paneler kan lakkeres
i ulike farger og det kan
designes dekaler etter
ønske. Paneler etter RAL
fargeskala.
Max1
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S Standard
X Mulig valg
– Ikke valgbart

YTTERCONTAINER - BETONG

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

Høyde (mm)

2425

2425

2425

2425

2425

Bredde (mm)

1725

1725

1725

1725

1725

Dybde (mm)

1725

1725

1725

1725

1725

Høyde (mm)

2935

2935

2935

2935

2935

Bredde (mm)

1725

1725

1725

1725

1725

Dybde (mm)

1725

1725

1725

1725

1725

X

X

X

X

X

4 m3

5 m3

Ekstra forankring ved høyt grunnvann, 3, 4, 5 m3

INNERBEHOLDER

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

3 mm galvanisert stål, helsveiset, bunntømt

X

X

–

–

–

1,5 mm galvanisert stål, bunntømt

X

X

X

X

X

Valgmulighet ved innsamling av organisk avfall:
KTL behandlede innerbeholdere eller innersekk og/eller
spesialstengte luker

X

X

X

X

X

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

Sikkerhetsgulv med motvektsystem

X

X

X

X

X

Sikkerhetssystem med 2-flaps

S

S

S

S

S

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

SIKKERHETSSYSTEM

GANGPLATTFORM
Overlappende plate - stål med antisklimønster

X

X

X

X

X

Plate i nivå med omgivelsene

X

X

X

X

X

Overlappende nedsenkt plate for gummering, stein
eller annet materiale

X

X

X

X

X

Nedsenket plate, i nivå med omgivelsene, for
gummering, stein eller annet materiale

X

X

X

X

X

KTL/ Lakkert

X

X

X

X

X

Max4

Max4-DT

INNKASTTOPPER
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Max1

Max1-Twin

Max3

Høyde (mm)

994

994

1108

Bredde (mm)

550, 700,
800, 900

1287

770

800

800

Dybde (mm)

700

700

598

780

975

Kataforese dypplakkert (KTL)

S

S

S

S

S

Farger hht RAL standard (finnes standardliste)

S

S

S

S

S

Hammerslag struktur

X

X

X

X

X

Børstet stål

X

X

X

X

X

Rustfritt stål

X

X

X

X

X

Anti-grafitti behandling

X

X

X

X

X
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1449 inkl.
1449 inkl.
løfteanordning løfteanordning

INNKASTÅPNINGER OG FRAKSJONER

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

40 L

X

X

–

–

–

60 L

X

X

–

–

–

80 L

X

X

–

–

X

110 L

X

–

–

–

–

40 L

–

–

–

–

–

60 L

–

–

X

–

–

80 L

–

–

X

–

–

Dobbel trommel

Skuff

110 L
Slisse for papir/aviser (B & H i mm)
Ekstra bredt innkast for kartong (B & H i mm)

–

–

X

X

–

390 x
120/150

390 x
120/150

390 x
120/150

404 x
120/150

–

600 x 120

600 x 120

–

–

–

Glassinnkast (Diameter i mm)

155

155

155

155

155

Lydemping for glasbeholdere

X

X

X

X

X

Pedalåpning

–

–

X
(110L)

–

X

Måling av fyllingsgrad

X

X

X

X

X

LÅSEALTERNATIV

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

Sylinderlås

X

X

X

X

X

Elektronisk adgangskontroll

X

X

X

X

X

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

1-krok

X

–

X

X

X

2-krok

X
med kjeder

–

X
med stag

X
med stag

X
med stag

Kinshofer

X
med kjeder

–

–

–

–

LØFTEKROK

Kinshofer Flex-Stag

X

–

X

X

X

3-krok

X

X

X

–

–

Max1

Max1-Twin

Max3

Max4

Max4-DT

X

X

X

X

X

ØVRIGE VALGMULIGHETER
Dekaler

EnviroPac tar forbehold om eventuelle trykkfeil og retten til å endre teknisk dokumentasjon og varesortiment.
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Semi-nedgravde
avfallscontainere
BeLow

16
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Semi-nedgravde
avfallscontainere
BeLow

dgravde avfallscontainere
BELOW M 1300 / 3000 / 4000 / 5000
• Ca. 70 % av beholderne er plassert under bakken
• Lavere temperatur under bakken reduserer
luktproblemene
• En investering som er nedbetalt på kort tid

Det er kundenes behov som styrer løsningene.
Sammen med kundene skaper vi en merverdi ut i fra
både et rasjonelt økonomisk og et miljøvennlig
synspunkt.

På vårt 8000 m2 lager på Sofiemyr i Akerhus lagerfører vi til enhver tid våre standardmodeller. For deg som kunde betyr dette kortere leveringstid, bedre logistikk
og kostnadsstyring i prosjektet.

Trivligere utemiljø
Flere og flere oppdager fordelene med nedgravde containere.
Den perfekte løsning for borettslag, rekkehus, campingplasser,
rasteplasser, golfanlegg, parker og det offentlige rom. Overfylte og
illeluktende containere blir en saga blott. En strategisk plassering
av beholdere minsker støy og avgasser i området sammen med et
sikrere miljø for lekende barn.
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Prinsippskisse på seminedgravde beholdere. Ytterbeholder er rotasjonsstøpt i en
enhet. Modellen leveres komplett ferdig til mondtering.
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Lokk og luker
Vi tilbyr et bredt utvalg av lokk og luker til beholderne. Luker med
farger og innkaståpninger etter ønske. Lokk og luker er vakumformet
av poletylen.

40 og 60 liter trommelinnkast.
Leveres med og uten lås.

Lokk med "trompetinnkast".
Innkast tilpasset avfallstype under
lokket.

Lokk med flat innkastluke
med Ø600, 400 og 300 mm.

Lokkene leveres i ulike farger for effektiv kildesortering av glass, papir, restavfall m.m. Alle lukene kan leveres med lås.
Lokkene har utsparing for ettermontering av låssystem.

Sylinderlås med nøkkel eller
standard lås kan leveres.

Beholderen
Ytterbeholderen føres i fire størrelser er helt tett og består av
rotasjonsstøpt polyetylen med en veggtykkelse på 10-12 mm.
De har øyebolter slik at de er enkle å sikre og plassere ved
nedgravingen.

Type

Volum

Diam.

Høyde

Mont.
dybde

Vekt
std.mod.

M 1300

1300 liter

900 mm

2450 mm

1500 mm

120 kg

M 3000

3000 liter

1300 mm

2450 mm

1500 mm

180 kg

M 4000

4000 liter

1700 mm

2450 mm

1500 mm

250 kg

M 5000

5000 liter

1700 mm

2450 mm

1500 mm

250 kg

høyde

diam.
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Tømming
Avfallet tømmes i en sekk av kraftig flettet PVC duk godkjent for tunge
løft. Sekken er testet og sertifisert av Labordata, og er CE- merket.
Spesialsekken for glass/metall leveres med en forsterket innersekk,
passer til type M1300 og M3000.
For å minimere behovet for vask, og bedre hygiene av
husholdningsavfall og matavfall, kan løftesekken fores med en
engangssekk.
Låsen på tauet er i rustfritt stål og enkel å manøvrere. For å holde
utløsnings- og låsetauet rent er sekken utstyrt med en praktisk
oppbevaringslomme på utsiden.

Tømming av glass
Det er utviklet en spesiell sekk for håndtering av glass. Sekken er i
et meget sterkt og kraftig materiale og passer til type M 1300 og M
3000.

Tømming av papir
Tømming av papir skjer direkte fra løftesekken uten bruk av
engangssekk.

Mer enn 100 000 tømminger
Systemet er vel utprøvd og har vært i drift i mange år. Gjennom
en line påvirkes låseanordningen til tømmeluka og sekken
tømmes. Beholderen er utstyrt med tre heisstropper som kobles til
renovasjonsbilen. Forventet levetid er mer enn 10 år.

Ytterkledning/ farger
Beholderne leveres i trykkimpregnert tre, og med aluminiumsprofiler i
fargene gull, sølv og bronsje.
Komposittkledning leveres som standard i lys-/mørkebrun og i
gråfargene Stone og Pearl. Andre farger på forespørsel.

Fargen på panelene kan avvike noe fra katalogen. Be om vareprøve.
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Organisk avfall
Sorteringen starter allerede i husholdningen. Det organiske avfallet blir,
om det håndteres riktig, til jord. Systemet er basert på at avfallet blir
samlet i bioposer eller nedbrytbare papirposer/sekker gjennom hele
håndteringskjeden.

• Redusering av lukt
• Bedre hygiene for renovatør
• Papir og bio-plast er resirkulerbart
• Innsamlingsbeholderen er produsert i galvanisert stål,
som gjør den sterk, stabil og hygienisk.
Beholder for matavfall er produsert i galvaniserte stålprofiler.
Beholderen løftes med kran, låsen utløses ved å trekke i snora. Lokket
i bunnen åpnes og avfallet tømmes.

NYHET!

Nyhet, matavfall i sekk!
Driftssikker løsning med dobbelt bunnsnøring som sikkerhet mot
væskeavrenning. Et prisgunstig alternativ til innercontainer i plast eller
metall.

Spesialsekk for matavfall med
dobbel bunn/snøring

Tilbehør og service

Installasjon
Ved installasjon benyttes en entreprenør. Grøften graves 150 cm
dyp, avrettes med grus eller fast dekke. Beholderen løftes på plass og
plasseres med innkast i ønsket retning.
Benytt småstein eller drenerende masser rundt beholderen. Er
det høy grunnavstand bør man vurdere tiltak for å hindre oppdrift,
f.eks. forankre beholderen med betong eller forankringsføtter ved
plassering av beholderen.

Dersom flere beholdere skal plasseres på en rekke anbefales
minimumsavstand på 60 cm slik at det enkelt kan rengjøres rundt
containerne med kost eller fjerning av snø med spade etc.

Modeller med innkasttrommel
er utstyrt med serviceluke.

Vi har et omfattende tilbud av tilbehør til nedgravde containere.
Løftesekker i alle størrelser, beslag, lokk og luker, trepaneler og skilt.
For den daglige driften har vi ett komplett sortiment av
engangssekker.

Automatisk slukkeampulle med hurtig utløsning av
brannslukkemiddel. Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp.
SINTEF godkjent for beholder inntil 8 m3.

Sekker til semi-nedgravde avfallscontainere:
Varenr.

Beskrivelse

MB18449

Engangs plastsekk , BL5000

MB18450

Engangs plastsekk, BL3000

MB18451

Engangs plastsekk, BL1300

SV13029

Papirsekk 700 L, pk. á 5 stk.

MB18444

Løftesekk Be Low BL5000 Standard

MB18452

Løftesekk Be Low BL4000 Standard

MB18445

Løftesekk Be Low BL3000 Standard

MB18446

Løftesekk Be Low BL3000 Glass

MB18447

Løftesekk Be Low BL 1300 Standard

MB18448

Løftesekk Be Low BL 1300 Glass

MB23712

Spesialsekk for matavfall
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Overflateavfallscontainere

Wave er en utmerket løsning for sameier og
borettslag, villaområder, havner og andre
offentlig rom.

Wave

Løsningen er økonomisk sammenlignet med
nedgravde og semi-nedgravde løsninger.
Wave bunntømte containere plasseres direkte på
underlaget og trenger minimalt med grunnarbeider.
• Innkastluker tilpasset avfallsfraksjon
• Bruttovolum fra 1,4 – 3,6 m3
• Ett eller to innkast fra en eller begge sider
• Standard grå eller grønn farge
• Lås leveres som tilbehør
• Spesialløsning for matavfall

Wave kan plasseres direkte på underlaget
eller 50 cm under bakkenivå med da større
kapasitet.
Føres med 1, 2 eller 4 innkast tilpasset
fraksjon. Føres i standard fargene grå RAL
7046 og grønn RAL 6005. Lås kan leveres til
lukene som tilbehør.

Horten Havnevesen har utstyrt sin Wave
avfallsløsning med brannslukkeamuller
ettersom standplassen er plassert tett inntil
bensinpumpene på moloen i Åsgårdstrand.
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Overflateavfallscontainere

Kinshofer bunntømte overflate containere føres
i tre størrelser: 1, 2 og 3 m3.

Kinshofer

Moduler kan settes i sammen etter behov, og
leveres med innkast både fra en og to sider.
Kinshofer bunntømte containere tilfredsstiller
relevante krav til universell utforming.
Kinshofer leveres med forskjellige typer innkast tilpasset: Slisse for
papp/papir, restavfall med trommel, innkast med gummileppe/
løftelokk for glass og metall, løfteluke for rest/matavfall. Modell
for glass/metall leveres med støyisolerende matter i sidevegger og
bunnluke. Det føres også egne modeller for innsamling av tekstiler
som er utstyrt med frontdør og sikker tilgang med «innkastkrybbe»
ved innlevering. Innkastlukene kan leveres med forskjellig mål i flere
typer materialer.

Materiale
Ytterdeler i galvanisert stål. Modellen har hjørnebeslag som forsterker
hjørnene ved ytre påkjenninger. Galvaniserte tømme-/bunnluker
med oppsamlingsenhet av væske. Konshofer er utformet slik at man
enkelt kan bytte ut skadede deler/paneler som f.eks. sidevegg, tak,
bunnrammer, innkastlokk etc.

Farger og design

Fraksjonsmerker.
Vi tilpasser fraksjonsmerker etter ønske. Der nasjonale fraksjonsmerker benyttes, anbefaler vi å følge dette.

Leveres i ønsket farge etter RAL fargeskala i farge-kombinasjon en/to
farger. Kan også kundetilpasses med foliering.

Bunnluke, bein, løftesystem, lås
Leveres standard med transportbein og fastmonterte bein under
bunnluke. Modellen kan utstyres med 1-krok, 2-krok, 3-krok
og Kinshofer-flex. Modellene kan leveres med enkel lås med
trekantnøkkel, nøkkelsylinder og elektronisk lås.

enviropac.no

MÅL:
Modulene kan settes i sammen etter behov.
H: 1320 x D: 1200 x B 1200/1600/1800 mm.
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Miljøskap og miljøhus for
avfallsbeholdere
Polyplank og trepanel

Miljøskap for avfallsbeholdere er utviklet
for å skape triveligere og sikrere utemiljø
i bygårder, borettslag, hytteområder,
returpunkter, skoler, gater, torg og annen
offentlig bygningsmasse.
Skapene er tilpasset standard plast
avfallsbeholder med 2 og 4 hjul fra
240 – 660 liter.

24
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Lys opp utemiljøene
Beboerne får en tryggere og mer praktisk
løsning når de skal ut å tømme avfallet etter
mørkets frembrudd.
LED-belysningen monteres i underkant av
tak-utspringet over innkastlukene. Enkel
installasjon ved hjelp av 240V stikkontakt inne
i skapet. LED-belysningen har levetid på ca.
30 000 timer/ 400 lumen/ fargetemperatur
3000K.
Løsningen kan ikke ettermonteres på allerede
leverte skap som er i markedet i dag.

Miljøskapene leveres ferdig montert fra
fabrikk
De leveres komplett med gulv, luker, trilleramper
og justerbare ben. Ved leveranse løftes de til
ønsket plassering med kranbil. Mot et tillegg kan
vår serviceavdeling montere de siste detaljer slik
at skapene er klare til bruk fra første stund.
Skapene tilpasses hver enkelt kunde på alt fra
materiale til innkastluker. Innkastlukene kommer
i tre ulike varianter, runde, rektangulære og
papirslisse.
Flere velger å få innkastlukene klargjort for lås, slik
at de enkelt kan begrense hvem som har tilgang
til å kaste avfall ved å få montert låssylindre.
Mål. Miljøskap til avfallsbeholdere
		

Art. nr
2689-01
2689-02
2689-03
2690-01
2690-02
2690-03
2690-04
2691-01
2691-02
2691-03
2691-04

Antall beholdere
x Max volum L
1 x 240
2 x 240
3 x 240
1 x 370
2 x 370
3 x 370
4 x 370
1 x 660
2 x 660
3 x 660
4 x 660

BxDxH mm
Inkl. takutspring
830 x 840 x 1570
1580 x 840 x 1570
2330 x 840 x 1570
1000 x 985 x 1680
1920 x 985 x 1680
2840 x 985 x 1680
3760 x 985 x 1680
1000 x 1370 x 1680
1920 x 1370 x 1680
2840 x 1370 x 1680
3760 x 1370 x 1680
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BxD mm
900 x 1030
1650 x 1030
2400 x 1030
1070 x 1200
1990 x 1200
2910 x 1200
3830 x 1200
1070 x 1570
1990 x 1570
2910 x 1570
3830 x 1570
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Godthaabhaven Boligsameie
Vi opparbeidet flere standplasser langs
innkjørselen til sameiet, slik at alle beboere
har kort avstand til nærmeste avfallsbeholder. De ønsket skap i trykkimpregnert
trepanel, slik at de etter hvert kan male
skapene i farger ellers brukt i sameiet.
Skapene er plassert trappet, for å følge
hellingen i veien.
Sameiet ønsket i tillegg å ha egne avfallsbeholdere til hundeposer, for å tydeliggjøre
hvor de skal kastes. På denne måten unngår
de at hundeposene kastes i naturen, eller at
noen i farten kaster de i feil fraksjon.

Dønskitoppen Boligsameie i Bærum
Sorterer mat, papir, plast og restavfall.
Sameiet hadde miljøskap fra før og valgte å
videreføre i samme stil da Bærum Kommune
gikk over til å sortere på flere fraksjoner.
Skapene ble da levert ferdig beiset i samme
fargekoden som de har på gjerder og skap
fra før.
Se digital inspirasjonsløsning på
www.enviropac.no/kildesortering utendørs
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Miljøskap i stål

Brannsikkerhet
Løsningen er testet av Sintef. Kunde oppfordres til å ta kontakt med brannetat og
forsikringsselskap da kravspesifikasjon kan
variere.

Brannsikre

Brannsikre skap i galvanisert lakkert stål. Leveres i
størrelser tilpasset 240-1000 liter avfallsbeholdere med
inntil 4 rom pr. modul.

Mål. Brannsikre skap til avfallsbeholdere
B x D mm. Alle skap har høyde på 1713 mm.

• Valgfri farge innenfor RAL fargeskala

120/140
liter
1 rom 945x800

• Kan folieres for å imitere tilliggende fasader

2 rom 1630x800 1848x1112 (975) 2100x1516 (1380) 2852x1112 (975)
3 rom 2315x800

• Modulbasert
• Innkastluker med vippelokk. Leveres også uten innkastluker

340/440
liter
959x1112 (975)

660 liter/
660 liter /
kortside fram
bredside frem
1085x1516 (1380) 1461x1112 (975)

2737x1112 (975) 3115x1516 (1380)

4 rom 3000x800
(Dybdemål satt i parentes er uten takutstikk)

• Kan leveres med låsbare dører/innkastluker
• Justerbare ben

Låsbare skap for
sykkelparkering
føres i to størrelser.
BxDxH i mm
2 rom:
2100x1516x2210
3 rom:
3115x1516x2210
Leveres med system-/
digitallås.

"Hundetoalett"
Egen avfallsbeholder til hundeposer sørger for god
kommunikasjon med hundeeierne. Beholderen har
innebygget dispenser for posene.
Klargjort for montering både på stolpe og vegg.

Brannsikkert skap med spesialtilpasset trykkimpregnert
bunn til steder der det lett kan danne seg hardpakket snø
og is foran dørene.
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Miljøhus

• Kundetilpassede løsninger
• Flere bruksmuligheter
• Oppbevaring av miljøfarlig avfall
• Tilpasses om ønskelig byggets fasade

Vi fører flere typer miljøhus i pulverlakkert galvanisert
stål eller kompositt bestående av resirkulert plast
iblandet trefiber. Husene blir et ekstra avfallsrom/
miljøstasjon og kan innredes etter kundenes behov.

Miljøstasjon – avfallsrom – oppbevaring

Miljøhusene er også godt egnet for innmontering av
emballasjepresser, rullekomprimatorer, glassknusere
med mere.
Husene er motstandsdyktige mot fukt og råte og enkle
å holde rene. Husene har god utlufting og er mus-,
rotte- og fuglesikre.
Føres i standardmodeller, men kan også tilpasses etter
behov. Stor valgfrihet på lengde, farger, vinduer, dører
og tak. Leveres med standard moduler, som tilpasses
etter behov. Det kreves profesjonell prosjektering og
koordinering ved montering av skapene.
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Miljøhus med fasaden tilpasset
tilhørende bebyggelse.
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Hundelatrine / Hundetoalett effektivt og hygienisk
Avfallsbeholderen har innebygget hundeposedispenser,
slik at hundeeier kan trekke ut hundeposer på siden av
beholderen og kaste avfallet i avfallskammeret.
Hundeboksen er meget
hygienisk både å bruke
og tømme.
Klargjort for montering
både på stolpe og vegg.
Kommuner, veterinærer,
forsvaret m.fl. over hele
landet velger denne
løsningen.

Grillbokser
Vi fører flere typer grillbokser,
store som små.
For ytterligere informasjon,
se www.enviropac.no

Utendørs kildesortering med
Sortify
Total kapasitet på 270 liter! En utrolig populær løsning på
det svenske markedet. Solid konstruksjon. Tilpass dekor
og fraksjoner etter behov.

Hver enkelt Sortify tilpasses kunden både
på farger, design og type avfallsfraksjoner.

• 1-4 avfallsfraksjoner
• 4x70 liter sekkestativ
• Farger og dekor etter behov
• Fundament i to versjoner:

Stålkonstruksjon, vekt 85 kg
Betongelement, vekt 170 kg
• Begge er utspart for jekketralle/ truck
• Enkel tømming

Rauma kommune har Romsdalseggen
på sin variant av Sortify.
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MANGO
Brannsikker kildesortering for offentlig miljø. Modulbasert
- kundetilpasses med farger og design.
Bruksområder:
Buss- og togstasjoner – flyplasser – torg – parker –
idrettsanlegg – undervisningsbygg – offentlige bygg –
kjøpesenter – parkeringshus – dagligvare – parker, mm.
•
•
•
•
•
•

Stilsikkert universelt design
Ingen Mango er lik: Farger og dekor etter ønske
To størrelser
Innkast fra en/to sider
Enkel montering/tømming
Miljøvennlig: Kortreist, utskiftbare deler, kan gjenvinnes
Kan leveres med innebygget sensor for måling av fyllingsgrad!

MANGO Brannsikker avfallsbeholder
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
Dekor
Etter ønske
Hygiene
Rotte- og fuglesikker
Innkastluke
Vippes ut
Lås
Trekantnøkkel

Med panterør

PUTIN
Norskproduserte Putin er en populær serie.
•
•
•
•
•
•

Innkast fra én eller to sider
Innkast kan tilpasses avfallsfraksjon
Med/uten askebeger
1-2-3 moduler
Uttrekkbart sekkestativ – enkel tømming
Lakkeres i ønsket farge etter RAL fargeskala med
spesialtilpassede fraksjonsmerker

Sekkeskap for kildesortering
Tar det helt ut på design om du ønsker det!
• Sortering fra 1-4 fraksjoner med
innkast fra to sider
• To typer toppskilt,
høy og lav
• Vippbart sekkestativ –
funksjonell tømming
• Askebeger kan monteres
på siden av stasjonen

Sekkeskap kudetilpasset med individuell dekor.
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Kildesorter med "OSLO" avfallsbeholdere
"Oslo" er modulbasert og kan benyttes separat eller
settes i sammen til en kildesorteringsstasjon.
Formen er myk og tidløs og ingen deler stikker ut fra
beholderen.
Innkaståpning fra to sider. Leveres med eller uten
askebeger enten på toppen eller kan plasseres på
stammen mellom to beholdere.
"Oslo" festes til grunn med bolter. Singelbeholder
kan festes til vegg eller stolpe.
"Oslo" føres i to størrelser, 75 og 100 liter. Materiale
i galvanisert stål. Enkel tømming via enten topplokk
eller frontdør.

VALENCIA
Modulbenker, blomsterkasser og
avfallsbeholdere
En stilsikker serie. Benkene kan monters alene
eller kombineres med flere sitteplasser.
Benkene er tilgjengelig i tre versjoner: Uten/med
og halv rygg.
Treet er FSC sertifisert. Avfallsbeholderne leveres
i galvanisert stål eller kombinert med stål/FSC
sertifisert tre.
Singel 100 liter /dobbel 200 liter.
Funksjonell tømming fra innkasttopp m/hengslet
lokk eller fra frontdør.
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Utendørsmøbler
og askebegre

Masseprodusert skreddersøm (mss)
Kravet til individuell tilpasning av produkter og løsninger blir mer og mer populært. I vårt sortiment finner du flere
produkter som kan tilpasses etter ønsket merking, farger og ergonomi.
Norskproduserte bord og benker tilpasset bruk og
interiør

Stålprofilene kan lakkeres etter RAL fargeskala og som vist på bilde er
det fult mulig å frese ut logo etc. på sideprofilene.

Nobel er en serie bord og benker som er enkle og stilfulle. Kan brukes
både innen- og utendørs, som sittegruppe eller hver for seg.

Standard lakk er antigrafitt lakk slik at det er mulig å fjerne grafitti uten
å skade lakken. Både benker og bord kan om ønskelig skrus fast til
underlaget.

Velg treverk av sibirsk lerk, malmfuru og eik. Eik anbefales kun
innendørs. Alternative farger på sibirsk lerk og malmfuru er: sort,
oker, brun, fjellgrå, rød og klar.

Vi har erfarne salgsrådgivere og designere som kan bidra til å realisere
akkurat dine behov.

I samme serie føres Nobel avfallsbeholdere

Vi leverer gjerne blomsterkasser tilpasset ditt prosjekt.

Med stumpekule og værbeskytter for
veggmontering. HxBxD: 370x175x90 mm.
RP29160

Søvfarget askebeger med veggfeste. Beholder i
aluminium. Askehode i galvanisert stål. Enkel
tømming med dreie-funksjon. ØxH: 100x420mm

Med rist og stumpekule i rustfritt stål. Grafittgrå/rød. Tilbehør:
Kjetting og indre beholder. Kan fylles med sand for bedre stabilitet. ØxH: 420x480 mm
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Enkel tømming med
dreiefunksjon. GM11525
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SolarBin
Komprimerende
avfallsbeholder

10x
Reduser kostnadene - og få et rent og
trivelig bymiljø hele uken!
Leveres med flat eller buet topp.

Digital kommunikasjon
Med en innebygget sensor i hver beholder har man detaljert oversikt
over fyllingsgrad og det kan legges opp en optimal ruteplanlegging.
Digital varsling med SigFox/GSM/NB-IoT Network. Batteriet til GSM
varer 12-18 måneder. Til SigFox inntil 7 år.

KUNDETILPASSES!
Valget er ditt - lag din egen SolarBin
• Helfoliering som vist over eller lakkert i valgfri farge

etter RAL fargeskala
• Tre størrelser. Leveres med 120/240/360L std.
•
•
•
•
•
•
•
•

2-hjuls avfallsbeholder
Kan også tømmes med sekk
Flat eller buet topp, UV beskyttet
Egen modell uten komprimering med nivåmåler.
En rimelig løsning!
Flere typer/størrelser innkast: Luke med håndtak
vender utover/klaff som vender innover
Flere plasseringsmuligheter: Service-/tømmedør
kan monteres foran/bak/på siden
HYGIENE: Unik fotpedal integrert i beholder.
Enkelt å feie/måke snø
Antigrafittbelegg
Digital kommunikasjon med ”BriteBin”
Tilhørende modell uten solcelle kan leveres for
andre avfallstyper, f.eks. panteflasker. Denne kan
monteres om ønskelig med nivåmåler.
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NYTT LAGER PÅ 8000 m2

Alt på ett sted One stop shop
Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI

One stop shop for alt du trenger av utstyr til
kildesortering og maskiner til komprimering og
behandling av avfall. SIRKULÆRØKONOMI:
One stop shop gir merRiktig
effektiv økonomistyring
utstyr
i prosjektene. Bådegjenvinner
bedre lønnsomhet
og en
verdier
tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte
den nye sirkulærøkonomien.
Mange nyheter i 2020, både for et ryddig og
effektiv utemiljø, skoler og undervisningsbygg,
avfallsrommet, farlig avfall og sekker
i resirkulert plast for optisk
sortering.
Riktig
utstyr

gjenvinner verdier

Ta kontakt med oss for en avtale eller besøk oss
på Norges største showrom i Kakkelovnskroken 1
på Kalbakken, Oslo.

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
Riktig utstyr
gjenvinner verdier

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆRØKONOMI
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Service og
installasjoner

Vi utfører service, vask og installasjoner på bunntømte containere,
avfallsbeholdere og maskiner til
komprimering av avfall.
En serviceavtale vil bidra til sikker drift av anlegget.
En serviceavtale på nedgravde/semi-nedgravde
avfallscontainere innebærer at vi rengjør og tar
teknisk og funksjonell inspeksjon på delene i
anlegget.
• Innkasthus
• Låssystem
• Sikkerhetssystem
• Innvendig beholder
• Betongcontainer, eventuelt pumping av

spillvann

Til alle våre installasjoner tilbyr vi kundetilpassede avtaler. Målet er
å forebygge og sikre så lang levetid som mulig på avfallsløsningen.

SERVICE

Kontakt oss for en avtale

 400 06 130

 service@enviropac.no
EnviroPac dekker hele Norge sammen med servicepartnere, og gir assistanse, utfører installasjon og tar
periodisk service på anleggene.
Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale og det kan
inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.
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EnviroPac er også:

Kundesenter og lager
Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt
vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg
containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og
kombinasjoner.

Service
Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi
tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og
er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over
tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan
det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

Ny webløsning med web shop
Fra våre produktsider kan du sende
forespørsel på produkter og løsninger.
Registrer ditt firma som kunde, og du
kan handle med oss i webshop på
utvalgte lagerførte varer. Du får også
tilgang til innkjøpslister og salgshistorikk.

enviropac.no

Vi er en del av SULO Group som er en av Europas
ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr
til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har
vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og
EnviroPac Utleie AS.
Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger.
En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er
avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens
utfordring innenfor sirkulærøkonomien.
Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød
tråd gjennom hele ditt prosjekt.
Salg & service i hele Skandinavia.
Ta kontakt med oss for en avtale/
bestill vår hovedkatalog på:
info@enviropac.no - tel. 400 06 130

