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Ovanjords-behållare
Ett modernt system för hushållsavfall,  
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.

Går att ställa i "rack" för att de ska stå rakt 
och snyggt. Påbyggnadsbara.

Uppfyller normstandard EN-13071-1-2-3.
Tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt  
i enlighet med DIN-EN-ISO 1461.

General specifi cations

Model   : Metro® Overground 1,5m3

Product type  : Overground container
Hoisting system  : 2-hook
Inlet   : 1 stainless steel 304 drawer

Material
Coated plates  : 1,5mm sendzimir pre galvanized
Construction parts    : min 3mm S235JR, fully welded
Bottom hatches  : 3mm S235JR, fully welded

Preservation
Galvanisation  : Welded parts are hot dip galvanized
       according to DIN-EN-ISO 1461
     Coated parts are made of pre 
     galvanized sendzimir
Coating of pillar  : Powder coating 

Quality and environment
System compliant with NEN-EN 13071 -1, -2 and -3 where 
applicable, CE marking. All our underground containers can be 
returned for recycling.

OC 1,5m3     2-hook

Options

Container Height above  Total
Sizes          ground   weight
1,5m³                1.023mm            225kg

Access control
Mechanical : ASSA-lock
Mechanical : Euro-cylinder
Electronic: : Chiplock® 4.0 duo

Can be combined with
Paper inlet reduction
Glass inlet reduction
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General specifi cations

Model   : Metro® Overground 3m3

Product type  : Overground container
Hoisting system  : 2-hook
Inlet   : 2 stainless steel 304 drawer

Material
Coated plates  : 1,5mm sendzimir pre galvanized
Construction parts    : min 3mm S235JR, fully welded
Bottom hatches  : 3mm S235JR, fully welded

Preservation
Galvanisation  : Welded parts are hot dip galvanized
       according to DIN-EN-ISO 1461
     Coated parts are made of pre 
     galvanized sendzimir
Coating of pillar  : Powder coating 

Quality and environment
System compliant with NEN-EN 13071 -1, -2 and -3 where 
applicable, CE marking. All our underground containers can be 
returned for recycling.

OC 3m3     2-hook

Options

Container Height above  Total
Sizes          ground   weight
3m³                1.023mm            225kg

Access control
Mechanical : ASSA-lock
Mechanical : Euro-cylinder
Electronic: : Chiplock® 4.0 duo

Can be combined with
Paper inlet reduction
Glass inlet reduction
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Modell: 2-kroks ovanjordsbehållare 1,5 m3.
Tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt.
Går att förse med mekaniskt cylinderlås eller elekroniskt låssystem,  
allt efter behov. Kan förses med olika inkast för olika fraktioner.
Kan också förses med olika töm/lyft-system, såsom ex. Kinshofer.
Modellen finns att tillgå även för matavfall. Går att få med inkast från två håll.

Modell: 2-kroks ovanjordsbehållare 3 m3.
Tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt.
Går att förses med mekaniskt cylinderlås eller elekroniskt låssystem,  
allt efter behov. Kan förses med olika inkast för olika fraktioner.
Kan också förses med olika töm/lyft-system, såsom ex. Kinshofer.
Modellen finns att tillgå även för matavfall. Går att få med inkast från två håll.
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