
BD XL & BD XL
Drift og vedligehold



Peoples.dk har siden år 2000 

udviklet dansk designet inventar til det offentlige rum. 

Inventar af høj kvalitet og altid med funktionalitet i højsædet - produceret i 

Danmark, testet i virkeligheden og tilpasset herefter!

Vores første produkt, var et møbel til affaldssortering hos en meget fremsynet kunde, som 

tænkte affaldssortering, før begrebet stort set var opfundet i Danmark. Derfor er affaldssortering og 

den grønne omstilling en naturlig del af Peoples.dk’ DNA og derfor er vores produkter designet ud fra en 

cirkulær tankegang. Det betyder for os, at vores produkter, er modulopbyggede, og dermed langtidsholdbare 

og fremtidssikrede. Produkterne kan nemt ud- og ombygges, uden at påvirke design eller kvalitet, når fremtiden 

skaber behov for ændringer i produktets funktion, eller produkterne har lidt overlast.

Vi har gjort os umage for at skabe produkter med meget lang levetid, og produkter, som, når de skal tages ud af 

brug, kan adskilles og sorteres i de forskellige materialer, som vores produkt består af. Som sagt producerer vi i 

Danmark, på ISO-certificeret fabrik – ja og dansk fordi vi nu engang er en dansk virksomhed og så ikke mindst af 

hensyn til CO2 regnskabet. 

I denne lille folder fortæller vi dels om hvordan du vedligeholder dit nye produkt og dels hvorledes produk-

tet, er fremtidssikret og kan udvikles og tilpasse sig en fremtid, som er under konstant forandring. 

Tak fordi I valgte et Peoples.dk produkt.

Bedste hilsner 

Peoples.dk
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Service og vedligehold

BasicDesign & BasicDesignXL
Vedligehold og rengøring 

BasicDesign
Reservedele

Poseringe og poser 

BasicDesignXL
Reservedele

Poseringe og poser 
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Vedligehold og rengøring
BasicDesign er et holdbart produkt, indendørs 
såvel som udendørs. Møblet er fremstillet af stål, 
der efterfølgende er pulverlakeret med polyester-
pulver-maling. Denne behandling sikrer en lang 
levetid af BasicDesign. 
Vi anbefaler, at du i den daglige rengøring blot 
benytter vand og sæbe samt en blød børste 
eller klud. (brug aldrig rensesvampe eller ståluld!) 
Skulle der være snavs, som ikke kan fjernes 
med disse midler kan du bruge sprit. (organiske 
opløsningsmidler samt alle andre rengørings-
midler må ikke anvendes)
Vi tilråder jævnlig (daglig/ugentlig) rengøring af 
skidtaflejringer, da disse er med til at holde 
på fugt og dermed er med til at fremme gen-
nemtæring. Desuden kan skidtaflejringer indehol-
de forskellige syrer og lignende, som ved længere 
ophold på møblet kan nedbryde dets overflade. 

Vi anbefaler af møblet årligt tjekkes for løse bolte 
og møtrikker, for at forebygge skader. 

BasicDesign & BasicDesignXL
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Reservedele
Et BasicDesign-modul består af tre hovedelementer, som alle kan udskiftes individuelt, hvis der opstår 

en skade. 

Stel Låge Låg

Udover reservedele til grundopbygningens hovedelementer kan 
du selvfølgelig også få følgende reservedele:

Poseringe 
Skuffer

Hængsler 
Hjul 

Klistermærker 

BD L
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Poseringe og poser
Det er vigtigt at bruge den rette størrelse pose, så den passer til poseringene. Det gør arbejdet lettere 

for rengøringspersonalet og man sikrer at affaldet bliver hvor det skal. Vi arbejder med 4 størrelser 
poseringe. Nedenfor ses hvilke størrelse poser vi anbefaler til de enkelte poseringe.  

1/1 indkast 1/2 indkast 2/3 indkast 1/3 indkast

Pose 
Dia: 70,5cm

Max længde: 109cm

Pose
 Dia: 49cm

 Max længde:109cm

Pose 
Dia: 56cm

 Max længde: 109cm

285mm

420mm

285mm

205mm

285mm

275mm

285mm

135mm

Husk at poser kan købes gennem os :-)

Pose 
Dia: 42cm

 Max længde: 109cm

BD L
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Reservedele
Et BasicDesign-modul består af tre hovedelementer, som alle kan udskiftes individuelt, hvis der opstår 

en skade.

Stel Låge Låg

Udover reservedele til grundopbygningens hovedelementer kan 
du selvfølgelig også få følgende reservedele:

Poseringe 
Skuffer

Hængsler 
Hjul 

Klistermærker 

BD XL
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Poseringe og poser
Det er vigtigt at bruge den rette størrelse pose, så den passer til poseringene. Det gør arbejdet lettere 

for rengøringspersonalet og man sikrer at affaldet bliver hvor det skal. Vi arbejder med 4 størrelser 
poseringe. Nedenfor ses hvilke størrelse poser vi anbefaler til de enkelte poseringe. 

Tre fraktioner To fraktioner Én fraktion

Pose Pose Pose 

293mm

445mm

135mm

275mm

143mm

275mm

BD XL

Husk at poser kan købes gennem os :-)

RUM 1

RUM 2

RUM 3
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445mm

205mm

445mm

420mm



Et produkt med fremtid

BasicDesign & BasicDesignXL
To modeller bliver til én

BasicDesign
Ud- eller ombygning 

BasicDesignXL
Ud- eller ombygning 

FunctionalDesign - til et hårdt miljø

s.9 

s. 10

s. 11

s. 12
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BD L & BD XL
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To modeller bliver til én 
BasicDesign og BasicDesignXL er to produkter i samme serie af vores modulopbyggede designs. 
Da affaldssortering er i rivende udvikling, og man endnu ikke ved, hvordan vi sorterer om 2, 5 eller 
10 år, har vi valgt netop modulopbygningen af vores produkter så de i fremtiden er simple at ud- og 
ombygge, hvis behovet for sammensætningen af volumen ændres. Det betyder at BasicDesign og 
BasicDesignXL kan sammenbygges til ét møbel. 

 Eksempel på en BD+BDXL

500mm

805mm

345mm 500mm

500mm

805mm
Volumen: 115l Volumen: 170l



Ud- eller ombygning
Grundet BasicDesigns modulopbygning er dit produkt fremtidssikret. Produktet rummer nye 
muligheder og i takt med jeres udvikling, ønsker og justering af affaldsortering kan I tilpasse 
produktet.

Tidligere:
BD1 

Bliver til:
BD1+

Ved tilføjelse af flere moduler til affaldsspanden, vil 
modulerne blive koblet sammen og affaldsspanden 

vil stadig stå som en samlet enhed. 

Tidligere:
BD1+

Bliver til:
BD2++

Tilføj en ekstra fraktion til samme modul

Øget volumen med flere moduler

Ved tilføjelse af en ekstra fraktion til samme modul, 
vil kun låg og poseringe blive udskiftet. Dette er en 

simpel og billig løsning til en udvidet sortering. 

BD L
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Ved tilføjelse af en ekstra fraktion til samme modul, vil kun låg og poseringe blive 
udskiftet. Dette er en simpel og billig løsning til en udvidet sortering.

Tidligere:
BDXL

Bliver til:
BDXL+

Ved tilføjelse af flere moduler til affaldsspanden, vil modulerne blive koblet sam-
men og affaldsspanden vil stadig stå som en samlet enhed. 

Tidligere:
BDXL+

Bliver til:
BDXL2++

Tilføj en ekstra fraktion til samme modul

Øget volumen med flere moduler

BD XL

Ud- eller ombygning
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Grundet BasicDesigns modulopbygning er dit produkt fremtidssikret. Produktet rummer nye 
muligheder og i takt med jeres udvikling, ønsker og justering af affaldsortering kan I tilpasse 
produktet.



FunctionalDesign - til et hårdt miljø
Søger I et produkt til udendørs brug eller har I et område med særligt hårdt miljø, hvor der er behov 
for en affaldsspand med ekstra styrke for at have lang levetid, kan vi tilbyde serien af FunctionalDe-
sign. Modellerne FunctionalDesign og FunctionalDesignXL, har samme stilrene udseende som sine to 
søstre BasicDesign & BasicDesignXL. 

Kontakt for nærmere information om dette produkt.


