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Kompakt med sitt tidløse design er en meget populær kilde-
sorteringsløsning med sin store grad av fleksibilitet. Kompakt har 
et sorteringssystem som er konstruert for å ivareta både brukere, 
renholdspersonale og renovasjonshåndteringen. 

Kompakt kan leveres som enkelt beholder eller flere beholdere 
kan monteres sammen i rekke til en kildesorteringsstasjon. Innkast 
er fra toppen. Kompakt rommer inntil 60 liter og er i samme 
designfamilie som Kompakt askebeger og Arena avfallsbeholdere.

Materiale i pulverlakkert, galvanisert stål.

Tidløst design 
Kompakt har tidløst design med individuelle tilpasninger og 
avrundede hjørner uten skarpe kanter. Innkastet er fra toppen. 
Designet har universell utforming tilrettelagt for alle brukere. 
Kompakt kildesorteringssystem kan stå frittstående, stå mot eller 
henges på vegg.

Kompakt kan lakkeres i ønsket farge innenfor RAL fargeskala 
etter oppdragsgivers anvisning. I og med at topp og beholder er 
delt, kan om ønskelig begge deler enkelt og effektivt lakkeres i 
forskjellig farge. 

Funksjonell og ergonomisk riktig tømming
Innkastskjuler kan leveres som singel lokk eller med hengsel. 
Lokk med hengsel vippes til siden Sekken tres over beholder og 
den løftes enkelt opp. Med andre ord fungerer toppen også som 
sekkeskjuler.

• Innkaståpninger tilpasset fraksjon 
• Enkel tømming
• Tidløst design – ingen synlige nagler eller sekker
• Produsert i miljøvennlig materiale
• Universell utforming og ingen skarpe kanter

"Kompakt" Kildesorteringssystem 
for innendørs bruk, 60 liter

Som tilbehør kan Kompakt leveres 
med løftelokk

Feste for veggmontering
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Varenr Beskrivelse Mål BxDxH mm. Vekt kg

SS5801-60W 1 Innkast 60 liter. Erstatt W med A,B,C eller D. 280x312x750 11

SS5802-60WX 2 innkast, WX. 2x60 liter. Erstatt WX med A, B, C eller D i ønsket rekkefølge 560x312x750 2x11

SS5803-60WXY 3 innkast, WXY. 3x60 liter. Erstatt WXY med A, B, C eller D i ønsket rekkefølge 840x312x750 3x11

SS5804-60WXYZ 4 innkast, WXYZ. 4x60 liter. Erstatt WXYZ med A, B, C eller D i ønsket rekkefølge 1120x312x750 4x11

Materiale: Materiale i pulverlakkert, galvanisert stål

Farge: Standard lokk sort RAL 9005 og beholder grå RAL 9006. Andre farger på forespørsel.

Sekkesystem: Sekk tres over beholder

Feste: Skruer/ støtteben/ veggfeste

Tilbehør:

SS5800-601-P Løftelokk

SS580X-602-P Hengsel på innkasttoppen. Gjør at innkasttoppene sitter fast. Ved 2-4 innkast trengs det 2 hengsler. Erstatt X med antall innkast.

SS5800-603 Feste for veggmontering. Ved 2-4 innkast trengs det 2 fester. 180x30x580

"Kompakt" Kildesorteringskonsept

Volum
Kompakt utstyres med en sekk på 60 liter. Løsningen passer derfor 
i områder der det er mindre til middels trafikk.  Plassert som 
kildestasjon med flere fraksjoner økes kapasiteten betydelig.

Kommunikasjon med brukere
Kompakt er utformet for høyest mulig sorteringsgrad og 
kommuniserer godt med brukerne. Innkasthullet fra toppen 
er utformet tilpasset fraksjon. I tillegg kan beholderne merkes 
tydelig i front.  

For renholdspersonalet kan type avfall tydeliggjøres med 
gjennomsiktige sekker med forskjellig farge pr. fraksjon. Farge 
på sekk kan om ønskelig være samme farge som på fraksjonskilt. 
En rød tråd gjennom hele kildesorteringen gir alltid de reneste 
fraksjonene til nytte både for brukere og miljø. 

 

Søling og smuss
Kompakt har glatte flater og det er enkelt å vaske/tørke. Innkastet 
for restavfall har romslig størrelse slik at smuss på utsiden av 
beholder minimaliseres.

Feste til underlaget
Kompakt står stødig for publikum/uvedkommende med en 
festeanordning i bunn av beholder. Beholder skrus til underlaget. 
Om ønskelig kan Kompakt utstyres med hjul eller støttebein. 
Støttebein er en fordel ved ujevnt underlag.

15cm dia

alt A alt B

150x40mm

Restavfall
Waste

Flasker
Bottles

Aviser, magasiner
Newspapers, magazines

Restavfall
Waste

Flasker
Bottles

Aviser, magasiner
Newspapers, magazines

Innkaståpninger:
Velg mellom fire ulike innkast. Disse kan monteres i valgfri rekkefølge. 
Erstatt WXYZ i art nr med A,B,C eller D. Se eksempel. 

A. Stor åpning for restavfall
B. Slisse for innkast av papir og aviser
C. Rundt hull for pant, flasker og glass 
D. Avlang åpning, for plast og annen emballasje
Tilbehør:  Topp med løftelokk. Art. nr. 5800-601-P


