Containrar och kärl

Sopkärl

140 liter
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm

190 liter
Bredd: 55,9 cm
Djup: 69 cm
Höjd: 107.5 cm

240 liter
Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

370 liter
Bredd: 77 cm
Djup: 81,1 cm
Höjd: 106,8 cm

660 liter
Bredd: 125,5 cm
Djup: 77,3 cm
Höjd: 121,8 cm

Sopkärl

140 liter matavfallskärl
med ventilation
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm

140 liter matavfallskärl
för verksamheter
Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm

Matavfallskorg
MatHilda
Bredd: 24,7 cm
Djup: 19,7 cm
Höjd: 28 cm

Matavfallspåse
Volym: 9 liter

Hjälpmedel

Wellpappstöd
För enkel sortering av wellpapp.
Finns även med hjul med massiv
gummibana.

Säckställning
Praktisk säckställning för krympoch sträckfilm.

Mått
Bredd: 80 cm
Djup: 75 cm

Bredd: 40 cm

Höjd: 130 cm

240 liter
Djup: 42 cm
Höjd: 117 cm

Baklastande vippcontainer
Om du har trångt på bakgården eller lågt i tak rekommenderar vi en
vippcontainer. Containern töms på plats med en baklastare som enkelt kommer åt i trånga utrymmen. Passar för de flesta typer av avfall
t ex brännbart och blandat avfall, dock ej schaktmassor.
Containrarna finns i två modeller, med fyrkantiga låsbara luckor i storlekarna 2 och 10 kubikmeter och runda sopluckor för restavfall i storleken 10 kubikmeter.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

2 kubikmeter

175

175

100

10 kubikmeter

200

365

200

Tänk på att:
• Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats.
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till
containern utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Containern ska placeras på hårdgjord yta.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1
och en fri höjd på 4,5 m.
• Materialet får inte lastas över kanten på containern eller lastas tyngre än vad den godkända maxvikten är.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3,5 x 15 m.
• Containern behöver fritt utrymme på sidorna av containern
och 7 m ovanför.

Frontlastad containrer
En smart containerlösning som tar liten plats och är lätt att tömma.
Bilen lyfter containern framifrån och tömmer innehållet på plats i ett
komprimerande fack. Finns i tre modeller: täckt, öppen och låsbar i
storlek 8 kubikmeter. Prata med oss om du behöver en annan modell.

Ungefärliga mått i cm
8 kubikmeter täck/öppen

Bredd
200

Djup
290

Höjd
190

Tänk på att:
• Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats.
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Containern ska placeras på hårdgjord yta.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1
och en fri höjd på 9 m.
• Materialet får inte lastas över kanten på containern eller lastas tyngre än vad den godkända maxvikten är.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 5 x 25 m.
• Containern behöver fritt utrymme på sidorna av containern
och 9 m ovanför.

Lastväxlarcontainer
Alternativet för dig som har stora mängder avfall. Rymmer mycket,
passar de flesta avfallstyper. Finns i modellerna täckt, öppen och låsbar i storlekarna 20, 25 och 30 kubikmeter. Fyllnadsmassor och deponimaterial kan endast tas i schaktflak 12 kubikmeter.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

12 kubikmeter schaktflak

240

600

85

20 kubikmeter öppen

240

600

142

25 kubikmeter täckt

240

600

176

30 kubikmeter öppen

240

600

212

Tänk på att:
• Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats.
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Containern ska placeras på hårdgjord yta.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1
och en fri höjd på 4,5 m.
• Materialet får inte lastas över kanten på containern eller lastas tyngre än vad den godkända maxvikten är.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3,5 x 15 m.
• Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna containern och
6 m ovanför.

Liftdumpercontainer
Passar till de flesta avfallstyper som brännbart, blandat avfall och
trädgårdsavfall. Finns i modellerna täckt, öppen och låsbar i storlekarna 10 och 12 kubikmeter.

Ungefärliga mått i cm

Bredd

Djup

Höjd

10 kubikmeter öppen

190

360

180

12 kubikmeter täckt

195

385

200

10 kubikmeter låsbar

190

360

180

Tänk på att:
• Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats.
• Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern
utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
• Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1
och en fri höjd på 4,5 m.
• Materialet får inte lastas över kanten på containern eller lastas tyngre än vad den godkända maxvikten är.
• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på
minst 3,5 x 15 m.
• Containern behöver fritt utrymme på sidorna av containern
och 9 m ovanför.

Lösningar för farligt avfall
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FA Small
FA Small är en smidig historia som du enkelt kan placera utomhus
där det passar dig bäst. Allt du behöver är två kvadratmeter. Men
trots sitt anspråkslösa yttre så rymmer FA Small en hel del – upp
till fyra fat på 200 liter vardera för att vara exakt. Naturligtvis kan
du inreda FA Small efter eget huvud med hyllplan, olika boxar och
lysrörsbag. En inredning som visat sig vara populär är att ha två fat,
två 30-litersboxar och fyra 20-liters boxar samt en lysrörsbag.
Ungefärliga mått:
Bredd: 152 cm
Djup: 155 cm
Höjd: 166 cm

Behållare

FA-box, 21 eller 29 liter
Behållare i plast för fast avfall
21 liter
Bredd: 26,5 cm
Höjd: 27,5 cm
Djup: 37,4 cm
29 liter
Bredd: 26,5 cm
Höjd: 40 cm
Djup: 37,4 Cm

Behållare

Elbur
Lättrullad och rymlig bur
för ditt elavfall.
Mått
Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 170 cm

190 liter
Kärl för lysrör

Ljuskällor
Lampor, lysrör max
600 mm långa.

Mått
Bredd: 55,9 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

Volym
Kärl 23 liter
Mått
Diameter: 38,5 cm
Höjd: 31,5 cm

Batterirör

Batteriholk

Volym
10 liter

Mått
Bredd: 27,5 cm
Djup: 23 cm
Höjd: 46 cm

Mått
Höjd: 75 cm
Ø : 23 cm

Behållare

Sprundfat för flytande avfall
Rymmer 200 liter. Fast lock med kapsyl och lufthål.
Kan användas för allt flytande avfall.

Lockfat för fasta massor
Rymmer 200 liter. avtagbart lock med låsning.
Används för olika oljiga eller förorenade material.

240 liter UN-kärl med lås
UN-godkända behållare för
fast gods eller avfall.

Mått
Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm

Mått
Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm

Mått
Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

Behållare

Stor FA-box 500 liter
Stadig behållare för till exempel bilbatterier eller färgburkar. Lock med gångjärn.

IBC-behållare
För verksamheter med stora mängder flytande farligt
avfall.

Mått
Bredd: 120 cm
Höjd: 79 cm
Djup: 80 cm

1000 liter
Bredd: 100 cm
Höjd: 115 cm
Djup: 120 cm

