
 Modus Sopskåp för återvinning

Modus är ett källsorteringsskåp med stor 
volym som man förvarar sopkärl i. Ett praktiskt 
sätt att göra sopsorteringsutrymmet prydligt.

NYHET NYHET

Modus är tillverkad med ett utskjutande 
tak vid inkastöppningen för att 
minimera att det regnar eller snöar in. Våra olika inkastöppningar och den tydliga 

grafiken uppmuntrar alla att hjälpa till med 
källsortering.

Robust handtag och lås med 
nyckel.

Ramen på Modus Sopskåp 
är gjord av Vandalex®# och 
står emot väder, vind och 
vandalism.

Dörren på Modus 
källsorteringsskåp är extra 
utrustad med stärkt metallram.

Modus och Visage kan även 
utrustas med en sockellist av 
gummi nertill.

# Vandalex® är en aluminiumlegering som utvecklades för att uppnå ett högt elasticitetsmoment, med förhöjd kollisionsabsorbering. Den hårda, anodiserade ytan rostar inte, är enkel att rengöra och behöver aldrig målas om.

* Durapol® är en polyetenplast som är lämplig för de mest extrema temperaturerna. Inom ramen för våra testmetoder enligt ISO 9001 testar vi även slagtålighet i vårt kvalitetssäkringslabb. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att rengöra och 
behöver aldrig målas om.
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Ett inställbart dörrhjul ser till att Modus 
källsorteringsskåp blir enkelt att öppna och stänga för 
alla som använder det.

Modus 
källsorteringsskåp 
kommer i två olika 
storlekar, Modus 
770 eller Modus 
1280 beroende 
på storleken av 
sopkärl som skall 
användas.

Taket på Modus är tillverkat av vårt egna vandaltåliga 
Durapol®*-material, ett material som varken splittras 
eller behöver målas om.

Extrautrustning
•  Inkastöppning och sopnedkast för matavfall

•  Förslutningspanel

•  Borst för de runda inkastöppningarna

•  Tre-punktslås

•  Brandskyddssystem Firesafe™

•  Personalisering

Ecoboard™

Ett material som är tillverkat av 100% 
återvunnet plast och som är både 

miljövänligt och robust. 

Ytterpanel – återvunna sopkärl

Innerpanel – återvunna plastpåsar

Ytterpanel – återvunna sopkärl



NYHET Visage Skärmväggssystem för sopkärl

Visage skärmväggar är en idealisk och estetisk lösning för att skapa en fräschare miljö 
där det krävs stora sopkärl. De kan även anpassas med grafik för att uppmuntra till 
bättre återvinning.

Visage skärmväggar kommer i moduler med antingen 2, 3 eller 4 paneler. 
Det ger möjlighet att installera Visage på många olika sätt.

Produktegenskaper
•  Visage skärmväggar kommer i två olika storlekar för 

att dölja sopkärl upp till 1280 liter. 

•  Panelerna döljer sopkärlen men är ändå av sådan höjd 
att man enkelt kommer åt locket på sopkärlet.

•  Ramen på Visage sopskåp är gjord av Vandalex#, 
ett robust material som står emot väder, vind och 
vandalism.

•  För att skapa paneler som tål mycket har vi utvecklat 
Ecoboard, ett material framtaget av återvunna 
plastpåsar och sopkärl.

•  Moduler med 4 sidor kommer utrustade med en dörr 
som är stärkt med en metallram och ett inställbart hjul 
för lättare öppning och stängning. 

Visage är en modulskåp – det kan monteras i 
varierande modeller efter behov.

Extrautrustning
•  Grafikskylt i termoplast

•  Sockellist av gummi

•  Tre-punktslås (enbart för skärmvägg med fyra sidor)

•  Ytterligare sammansättningsfogar

•  Personalisering

Tresidig skärm Fyrasidig skärm

Modus inkastöppningar Val av grafik på Modus och 
Visage 

Material

Personalisering

Färger

Modus och Visage stomme: Vandalex#

Modus tak: Durapol*
Panel: Ecoboard, 100% återvunnet 
polyeten

Modus och Visage stomme: silvergrå

Modus tak: mörkgrått

Ecoboard panel: ljus granitgrå eller 
mörk granitgrå

Modus hörnfötter och insides 
inkastbricka: mörkgråa

Visage hörnfötter och plasttopp: 
mörkgråa

Sockellist av gummi: svart

Handtag: grått

Passa på att profilera ditt företag. Kanske 
visa att ni värnar om miljön. 
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Tvåsidig skärm (VH & HH)


