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Källsorteringsskåp i betong

Betongskåpen levereras med olika typer av inkast, t.ex för hushållsavfall, papper och glas.
Dörrarna kan fås antingen varmgalvaniserade eller lackerade i valfri RAL-färg.

Inkastluckorna kan, om så önskas, levereras med lås, och även med utsmyckningsnät på sidorna (se bild.)

Betonghuset för 660 l. kärl har måtten:
Bredd 1650 mm, djup 1000 mm, höjd 1450 mm och vikt 1200 kg.

Levereras med 3 olika betongytbeläggningar.
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Kärlskåp i betong

Standardkulörer 
på metalldelar.

Betong- 
ytbeläggningar.

Kärlskåp i betong för 2 x 140 L,  
2 x 190 L, 2 x 240 L, 1 x 660 L.

Bredd: 1650 mm.
Djup: 1000 mm.
Höjd: 1450 mm.
Vikt: 1200 kg.

Betongskåpen kan levereras 
med olika typer av inkast för ex. 
hushållsavfall, papper, glas mm.

Inkastluckorna kan om så  
önskas levereras med olika lås, 
såsom cylinder, elektroniskt eller  
med byglar för hänglås.

Skåpen har ingen botten,  
detta för att slippa uppkörnings- 
ramper och för att få en mer  
ergonomisk inkasthöjd.

En justerbar balk i bak-kant  
i skåpet ser till att kärlet i skåpet  
alltid hamnar på rätt plats.

Källsorteringsskåp i betong

Betongskåpen levereras med olika typer av inkast, t.ex för hushållsavfall, papper och glas.
Dörrarna kan fås antingen varmgalvaniserade eller lackerade i valfri RAL-färg.

Inkastluckorna kan, om så önskas, levereras med lås, och även med utsmyckningsnät på sidorna (se bild.)

Betonghuset för 660 l. kärl har måtten:
Bredd 1650 mm, djup 1000 mm, höjd 1450 mm och vikt 1200 kg.

Levereras med 3 olika betongytbeläggningar.
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Betongskåpen levereras med olika typer av inkast, t.ex för hushållsavfall, papper och glas.
Dörrarna kan fås antingen varmgalvaniserade eller lackerade i valfri RAL-färg.

Inkastluckorna kan, om så önskas, levereras med lås, och även med utsmyckningsnät på sidorna (se bild.)

Betonghuset för 660 l. kärl har måtten:
Bredd 1650 mm, djup 1000 mm, höjd 1450 mm och vikt 1200 kg.

Levereras med 3 olika betongytbeläggningar.
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Justerbar balk.
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Standardkulörer 
på metalldelar.

Betong- 
ytbeläggningar.

Kärlskåp i betong för 2 x 140 L,  
2 x 190 L, 2 x 240 L, 1 x 660 L.

Bredd: 1650 mm.
Djup: 1000 mm.
Höjd: 1450 mm.
Vikt: 1200 kg.

Betongskåpen kan levereras 
med olika typer av inkast för ex. 
hushållsavfall, papper, glas mm.

Inkastluckorna kan om så  
önskas levereras med olika lås, 
såsom cylinder, elektroniskt eller  
med byglar för hänglås.

Skåpen har ingen botten,  
detta för att slippa uppkörnings- 
ramper och för att få en mer  
ergonomisk inkasthöjd.

En justerbar balk i bakkant  
i skåpet ser till att kärlet i skåpet  
alltid hamnar på rätt plats, 
alltså inga soppåsar mellan  
dörr och kärl.

Källsorteringsskåp i betong

Betongskåpen levereras med olika typer av inkast, t.ex för hushållsavfall, papper och glas.
Dörrarna kan fås antingen varmgalvaniserade eller lackerade i valfri RAL-färg.

Inkastluckorna kan, om så önskas, levereras med lås, och även med utsmyckningsnät på sidorna (se bild.)

Betonghuset för 660 l. kärl har måtten:
Bredd 1650 mm, djup 1000 mm, höjd 1450 mm och vikt 1200 kg.

Levereras med 3 olika betongytbeläggningar.
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Betongskåpen levereras med olika typer av inkast, t.ex för hushållsavfall, papper och glas.
Dörrarna kan fås antingen varmgalvaniserade eller lackerade i valfri RAL-färg.

Inkastluckorna kan, om så önskas, levereras med lås, och även med utsmyckningsnät på sidorna (se bild.)

Betonghuset för 660 l. kärl har måtten:
Bredd 1650 mm, djup 1000 mm, höjd 1450 mm och vikt 1200 kg.

Levereras med 3 olika betongytbeläggningar.
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