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Ovanjords-behållare
Ett modernt system för hushålls- 
avfall, matavfall och delbar för 
flera fraktioner. 

Den perfekta lösningen när  
man vill ha fördelen av ett  
krantömmande system, men ej 
har möjlighet eller behov av  
att gräva ner behållaren.

Fraktionsanpassade inkastlucka, 
vipp, tand eller öppet. Allt efter 
behov.

Kan levereras låsförberedda för 
montage av europacylinder.

Anti-graffiti-behandlat inkast.
Pulverlackerad i valfri RAL-kulör 
eller hammarlack.

Overground V1 har samma  
utseende som Semi V under-
ground, vilket innebär möjlighet 
att mixa båda systemen.

Går att ställa i "rack" för att  
de ska stå rakt och snyggt.  
Påbyggnadsbara.
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Overground V1 
finns i storlekarna 1,4 och 2,4 m3.

1,4 m3  
VC 1017/1019

2,4 m3  
VC 1016/1018

Behållaren töms enkelt med kranbil och har har designats och utformats för att underlätta och effektivisera avfallshanteringen.
Ovanmarksbehållaren erbjuder en mängd inkastlösningar anpassade för källsortering av tidingar, glas, förpackningar, restavfall etc.

Modellen finns med alla tömningsalternativ såsom Kinshofer, 1-krok, 2-krok, 3-krok osv.

ESTETIK
Behållaren har samma formspråk som våra helt nedgrävda behållare, man har då möjlighet till en snygg och väl genomtänkt avfallslösning.

SPECIFIKATION SYSTEMET:

METALLKASSUN
Kassunen i marken är tillverkad av 3,5 mm helsvetsad, varmgalvanizerad stålplåt. Kassunen är helt vattentät, detta för att säkerställa att ingen

markvätska skall tränga in i behållare eller att eventuellt lakvatten skall tränga ut i omgivande mark, samt för att få maximal hållbarhet.

BEHÅLLARE/INKASTHUS
Behållaren/inkasthuset är tillverkat av 3 mm, laserskuren, helsvetsad, och varmgalvanizerad plåt och botten luckan/orna

är tillverkade av 3,5 mm plåt. Bottenluckorna rymmer ca 200 liter lakvatten. Behållaren har brandklassning F 60. Våra behållare är de enda
på marknaden som är lakvattenbeständiga. Behållarna håller den i särklass högsta kvalitén och finishen som går att få.

Behållarna/inkasthusen är lackerade med reptålig UV-behandlad antigraffiti-lack som standard.
Ovanmarksbehållaren erbjuder en mängd inkastlösningar anpassade för källsortering av tidningar, glas, förpackningar, restavfall etc.

Behållarna kan förberedas för utrustning för nivåmätning av avfallet och kan kopplas till en aktiv hemsida där man kan se fyllnadsgrad,
vem som kastat avfall osv. Man kan även få inbyggd låskolv om så önskas.

PLATTFORM
Plattformen är tillverkad av varmgalvanizerad durkplåt som är fasad i kanterna för att underlätta vattenavrinning och motverka fastfrysning.

Bottentömmande
semi-underjordsbehållare

En diskret och snygg avfallslösning med minimalt ytbehov och hög insamlingskapacitet.
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