
https://se.glasdon.com/electra-170-trio-for-atervinning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281


ELECTRA SORTIMENTET

Electra-sortimentet erbjuder en multifunktionell samling behållare i 

kombination med oöverträfflig stil.

Med möjligheten att användas som fristående enheter eller tillsammans 

i grupper som återvinningsstationer, erbjuder Electra dig möjligheten 

att skapa skräddarsydda lösningar för din avfallshantering.
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https://se.glasdon.com/papperskorgar-for-sopsortering/for-inomhus/electra-120-duo-for-atervinning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281
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PRODUKTEGENSKAPER:

• Modern design

• Anodiserad och polerad finish

• 100 % återvinningsbar efter sin livstid

• Liten miljöpåverkan

• Stark och skadetålig konstruktion

• Dörr i full längd

• Lås med nyckel och magnethållare

• Säckhållare eller innerbehållare av stål

• Förberedd för markanslutning

https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281


ELECTRA PAPPERSKORGAR

En modern twist på den klassiska metallpapperskorgen gör Electra till en elegant, tålig 

och funktionell papperskorg. Electra är designad med den moderna miljön i åtanke och 

kommer med sin unika estetik att transformera sin omgivning.

Electra 60
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https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281
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Electra 85

https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281


ELECTRA ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE

Electra återvinningsbehållare erbjuder dig möjligheten att bygga en samordnad, estetiskt tilltalande 

återvinningsstation. De anpassade inkastöppningarna hjälper till att förhindra kontaminering och med 

den öppna toppen ökar användarvänligheten.

Med olika storlekar och flertal tillgängliga extraval kan du vara säker på att återvinningsbehållaren uppfyller 

dina behov för avfallshantering.
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Electra 60

Electra 170 QuadElectra 60

https://se.glasdon.com/electra-60-atervinningsbehallare/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281
https://se.glasdon.com/papperskorgar-for-sopsortering/for-inomhus/electra-170-quad-for-atervinning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281
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Electra 120

https://se.glasdon.com/papperskorgar-for-sopsortering/for-inomhus/electra-120-duo-for-atervinning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281


Electra återvinningsbehållarna går även att 

beställa med ett urval av återvinningsgrafik 

för att hjälpa användare att identifiera 

avfallsfraktionen.
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https://se.glasdon.com/papperskorgar-for-sopsortering/for-inomhus/electra-85-atervinningsbehallare-for-restavfall/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw281


Områden för kundanpassning
(Maximalt område visas)

På ovansidan av panelen

Dörr – eller bakpanelen

Sidepanelet

Färgkodad
inkastöppningar

Papperskorg Återvinningsbehållare

KUNDANPASSNING
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SPECIFIKATIONER
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Electra 85
Papperskorg

Electra 60
Papperskorg

Volym:
Innerbehållare ........... 2 x 60 liter 
Säckhållare ................ 2 x 65 liter 
Vikt: ............................. 66 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 910 mm 
Djup:............................ 329 mm 

Electra 120 Duo  
Återvinningsbehållare 

(60/60L)

Val av inkastöppningar

Volym:
Innerbehållare ........... 60 liter 
Säckhållare ................ 65 liter 
Vikt: ............................. 38,5 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 460 mm 
Djup:............................ 311 mm 

Volym:
Innerbehållare  .......... 60 liter 
Säckhållare  ............... 65 liter 
Vikt: ............................. 45 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 1010 mm 
Bredd: ......................... 460 mm 
Djup:............................ 311 mm 

Volym:
Innerbehållare ........... 85 liter 
Säckhållare  ............... 92 liter 
Vikt: ............................. 53,8 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 1010 mm 
Bredd: ......................... 460 mm 
Djup:............................ 461 mm 

Electra 60 
Återvinningsbehållare

Val av inkastöppningar

Electra Papperskorg 
Extrautrustning

Askkoppar Askkoppens volym:
1 liter

Inkastluckor Fristående bottenplatta
(60 liters modell endast)

Electra Återvinningsbehållare  
Extrautrustning

Fristående bottenplatta           
(60 & 120 liters modeller endast)

Kundanpassning



Volym:
Innerbehållare ........... 4 x 40 liter 
Säckhållare ................ 4 x 45 liter 
Vikt: ............................. 87 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 910 mm 
Djup:............................ 479 mm

Volym:
Innerbehållare ...........  1 x 85 liter 

2 x 40 liter
Säckhållare ................  1 x 92 liter 

2 x 45 liter
Vikt: ............................. 87 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 910 mm 
Djup:............................ 479 mm 

Volym:
Innerbehållare ........... 85 liter 
Säckhållare ................ 92 liter 
Vikt: ............................. 51 kg  
(med innerbehållare av stål)  
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 460 mm 
Djup:............................ 461 mm 

Volym:
Innerbehållare ........... 2 x 85 liter 
Säckhållare ................ 2 x 92 liter 
Vikt: ............................. 87 kg  
(med innerbehållare av stål) 
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 910 mm 
Djup:............................ 479 mm 
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Electra 85
Återvinningsbehållare

Electra 170 Duo 
Återvinningsbehållare 

(85/85L)

Val av inkastöppningarVal av inkastöppningar Val av inkastöppningar

Val av inkastöppningar

Volym:
Innerbehållare  .......... 2 x 40 liter 
Säckhållare ................ 2 x 45 liter 
Vikt: ............................. 51 kg  
(med innerbehållare av stål) 
Höjd: ........................... 871 mm 
Bredd: ......................... 460 mm 
Djup:............................ 461 mm 

Electra 85 Duo 
Återvinningsbehållare

(40/40L)

Val av inkastöppningar

Electra 170 Trio 
Återvinningsbehållare

(85/40/40L)

Electra 170 Quad 
Återvinningsbehållare  

(40/40/40/40L)
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