Udendørs
AFFALDSSORTERING

Helsingør Forsyning, FD4 L (200 x 35) 4 fraktioner

Markedets mest fleksible system

FunctionalDesign
Standardmoduler skræddersyet efter behov
FunctionalDesign serien består af 5 standardmoduler, som tager udgangspunkt i samme designlinje, som er skabt til at stå i miljø med hård brug. Vi kalder den FunctionalDesign og forskellen på standardmodulerne er dimensioner, affaldsvolumen og hvorvidt indkast er placeret i side eller top. Modulerne kan bygges sammen, og således skaber vi sammen en station, der passer præcis til jeres ønsker og behov. Således kan der altid laves en model som passer til jer og jeres omgivelser. Standarddimensionerne er udviklet med og til vores
kunder og deres behov, og hvis I har specialønsker til nye modeller er vi altid åbne for at udvikle den perfekte løsning til jeres affaldssortering.
Indkast i låg

Indkast i side

FD L (35x50)

FD L (50x35)

FD XL (500x500)

FD L (55x40)

FD XL (80x40)

Volumen:
110 liter

Volumen:
110 liter

Volumen:
160 liter

Volumen:
110 liter

Volumen:
160 liter

Dimensioner: (L x B x H)
345 x 500 x 840 mm

Dimensioner: (L x B x H)
500 x 345 x 840 mm

Dimensioner: (L x B x H)
500 x 500 x 840 mm

Dimensioner: (L x B x H)
550 x 400 x 1100 mm

Dimensioner: (L x B x H)
800 x 400 x 1100 mm

Fraktioner per modul:
1-2 styk

Fraktioner per modul:
1-2 styk

Fraktioner per modul:
1-3 styk

Fraktioner per modul:
1-2 styk

Fraktioner per modul:
1-3 styk

Moduler samles til en enhed

Muligheder med moduler

Standardmodulerne kan samles til én enhed. Det er også muligt at samle modulerne på tværs af modeller og dimensioner,
når der er behov for forskellige volumener.

Alle standardmoduler i FunctionalDesign-serien, kan samles til én enhed. Vi vil blot anbefale at spandene har samme bredde, og
derfor er nogle moduler oplagte at samle,
når der er behov for forskellige volumener.

Hvidovre Kommune, FD4 L (138x50) 4 fraktioner

Moduler med bredde, 400mm

FD L (55x40)

&

FD XL (80x40)

Moduler med bredde, 500mm

FD XL (50x50) & FD L (35x50)

Lidt om produktet
Galvaniseret stål, rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på
rustfri stål.
Sidebeklædning: Frit valg efter ønske – træ, malet metal,
sten, glas m.m.
Klistermærker, ikoner og tekst efter eget ønske.
Frontåbning, sikrer rengøringspersonalet en ergonomisk
optimal tømning.
Poseringssystem, sikrer hurtig og let poseskift.
Fraktionstilpassede indkast sikrer den reneste sortering af
affaldet.
Modulopbygningen giver lav driftsøkonomi, da sliddele som
låg, hængsler, låge med mere, let kan skiftes.

Ekstra features
✓ Hjul
✓ Lås
✓ Sikkerhedslås til fortroligt papir
✓ Mulighed for lukket låg på bioindkast
✓ Askebæger 2,6L
✓ Klap for indkast (fuglesikring)

Valgfri indkast

Specifikke Intuitive indkast

Bio

Restafflald

Kaffegrums

Mad - & Drikkekartoner

Papir el. Fortroligt Papir

Pap

Pap & Papir

Glas

Metal

Glas & Metal

Flasker

Pant

Plast

Batterier

Kopper & Væske

Nudging giver renere ressourcer. Designet på indkastene, kommunikerer tydeligt til brugerne, hvor de forskellige affaldstyper hører hjemme, og sikrer den
optimale sortering. I kan frit vælge hvilke
indkast der passer til jeres løsning.

Generelle intuitive indkast

Når affald bliver
til ressourcer

Et møbel med fremtid

+1

1.
Grundet FunctionalDesigns modulopbygning er møblet fremtidssikret.

2.
I takt med jeres udvikling og
justering af affaldsorteringen kan I
tilpasse produktet.

3.
Moduler, låg og poseringe kan
nemt tilføjes eller udskiftes og i
kan dermed omstille jeres sortering til den aktuelle virkelighed.

Hvidovre Kommune, FD4 L (138x50) 4 fraktioner

FunctionalDesign, indkast i låg

Functional Design, med tag og indkast i side

Odense Kommune, FD X L (120x40) 4 fraktioner

FunctionalDesign, med tag og indkast i side

Før bestilling modtager du en
tegning, som vist nedenfor, til
godkendelse af indkast.

Hvidovre Kommune, FD4 L (138x50) 4 fraktioner

Eller:

Ved behov tilbyder vi også digitale prototyper som vist nedenfor.

