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10 års garenti på beton kasserne
5 års garenti på metal dele

2 års garenti på overfladebehandlingerne

ISO 9001-certificeret
EN 13071 kvalitetscertificering.

EN 1461 og 10147 for galvaniseret udførelse.

HELT NEDGRAVET
3-4-5 m3

 

Eclipse containere findes i størrelserne 1.8m3, 3m3, 4m3 og 5m3.

Fordele:
EN 13071 kvalitetscertificering.
EN 1461 og 10147 for galvaniseret udførelse.
Fuldt modul opbygget system, så alle dele let kan udskiftes eller ændres.
Alle dele på lager.
Løfte systemer med 1, 2 eller 3 kroge eller Kinshofer.
Mindst 80% genbrugsmateriale anvendt i beton kasserne. 
Op til 95% af metallerne kan genbruges gennem afzinknings processer.
Velegnet til alle affaldsfraktioner.
Meget brugervenlig.
Moderne design, passer godt ind i gadebilledet.
Mulighed for integreret elektronik.
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Beton kasserne opfylde de højeste miljøstandarder.
Høj kvalitet, glat finish.
Konstrueret ved hjælp selvkompakterende beton,
sand og grus er 100% erstattet af sekundære råstoffer, 
unikt resultere det i mere end 80% genbrugs meterialer
Vægten af   den beton kassen er relativt lav, ca. 5 tons, dette giver 
mulighed for omkosings besparelser ved installation og transport

Dimensioner:

Indvendige mål top:
L x B x H - 
ca. 1,56 x 1,56 x 2,74 m

Udvendige mål nederst:
L x B x H - 
ca. 1.92/1.72 x 1,72 x 2,86 m

Fordele:

Økomomi:
En container på op til 5000 L kan 
tømmes I løbet af kun 2 – 3 minutter, 
derved kan omkostningerne til ind-
samling af div. affaldstyper reduceres 
betydeligt.

Miljøvenlig:
I og med at containerne rummer 
væsentlig mere affald end traditionelle 
affaldsbeholdere/kuber, og de kan 
tømmes hurtigt, spares der brændstof 
til indsamlingslastbilerne, ligesom 
trafikbelastning samt udledning af 
CO2, dieselos og sundhedsskadelige 
småpartikler mindskes betydelig.

Hygiejnisk:
Da containerne befinder sig under jorden, nedkøles affaldet af den om-
kringliggende jord – dvs. ca. 8 -10° C om sommeren. Herved reduceres 
lugtgener samt udviklingen af sundhedsskadelige bakterier og patogener.
Containernes lukkede konstruktion medfører, at gener fra div. insekter 
såsom hvepse og fluer reduceres betydeligt.
Det skal også fremhæves, at evt. gener fra rotter, mus, fugle, hunde, katte 
mv. undgås fuldstændigt!

Fraktioner:

Rest affald
Glas
Pap / papir

Bio affald
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