Enklere liv med avfallsløsninger
fra H&G

Fordelene er mange ved å bruke fullt nedgravde avfallsbeholdere:
Plassbesparende
Hygienisk
Mer kapasitet
Estetisk
Økonomisk
Ivaretar brannsikkerheten
Universell utforming

Nytt design fra H&G: ”EUROPAplus”
Nytt innkasthus og ny innkaståpning gjør avfalls-hverdagen enklere og penere for deg
som bruker ”EUROPAplus”. Plattformen rundt beholderne kan du velge utseende på
selv. Velg mellom sklisikker stålplate og EPDM-gummi i svart/hvit utførelse. De varm
galvaniserte stålbeholderne finnes i str. 3m³, 4m³ og 5m³. Ytterbeholderne som er
produsert i betong er vanntette. Beholderne kan brukes til restavfall, matavfall, plast,
papp/papir, glass/metall, drikkekartong og tekstiler.

Teknisk

EPDM-gummi
Sikkerhetsplattform
Belastningsvekt 150 kg
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Stålplate

Utsnitt av installasjonen
Den ytre beholderen er produsert i betong (B45) og er helt
vanntett. Den fungerer som fundament for installasjonen.
Inner-beholderen er produsert i varm-galvanisert stål.

Bio-løsning
H&G har utviklet og paterntert en ny løsning for
organisk avfall. Denne beholderen har en egen
oppsamler til den væsken som evt. måtte sive ut fra
avfallet. Oppsamleren er utstyrt med en kran som
enkelt tappes ved tømming av beholderen. Systemet
er også konstruert slik at luften sirkulerer, dermed
blir luftproblematikken ytterligere redusert.
Tømming og evt.rengjøring utføres raskt og enkelt
ved hjelp av Quick-change systemet som er integrert
i beholderen.
Finnes i str. 2 m³ og 3 m³

EUROPAplus kan leveres med:
1, 2 og 3 krok system, Kinshofer (mushroom).
tilgjengelig i alle RAL farger.
Ill. Bio-løsning

antigrafitti-belegg.
adgangskontroll ; nøkkel eller chipbasert.
glassbrems/glassheis.
løftekroken plassert inne i selve beholderen og er dermed kun tilgjengelig/synlig for
renovatøren.
det er også mulig å isolere beholderen innvendig for å redusere støyen ytterligere.
muligheten til å ha flere fraksjoner pr. enhet/beholder. Vi tilbyr ulike
kombinasjonsenheter, dvs. at du kan ha 2-4 fraksjoner pr. enhet/beholder.
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Tømming

Tømmingen utføres av bil med kran. Kranen føres inn på kroken og tømmingen kan
starte. Når beholderen tømmes vil en sikkerhetsplattform automatisk dekke til det
åpne hullet.
Tømmingen er enkel og utføres på kort tid.

Se også flere avfalls-løsninger på:
www.conservomiljo.no

Tlf. 976 19 291 / 984 11 162
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