Kärlskåp i trä & komposit

San Sac kärlskåp är ett kostnadseffektivt
sätt att åstadkomma flexibla gårdslösningar.
Ur vårt breda sortiment plockar du enkelt
ihop den lösning som motsvarar dina önskemål vad gäller antal och storlek på kärl.
De olika designalternativen gör att skåpen
passar utmärkt i alla miljöer - inte bara i
bostadsområden utan också t ex på gator,
torg och rastplatser. Välj mellan flera olika
paneler såsom komposit, tryckimpregnerat
trä och målat trä.
På vår hemsida www.sansac.se finns en
funktion där du kan hämta inspiration och
skapa din egen design.

San Sac kärlskåp kan levereras i ett antal olika
beklädnadsalternativ. Välj mellan spårpanel eller
lockpanel i tryckimpregnerat eller målat utförande.
Vill du undvika framtida underhåll välj komposit som
är panelbrädor tillverkade av återvunnen plast och
träfiber.
Takplåt och övriga plåtlister finns i kulörerna svart,
grönt eller ”aluminium”.

Inkastluckor finns i två utföranden. Dels rund
lucka Ø 300 mm av aluminium, dels rektangulär
lucka av stål med öppningsmått 370 x 240 mm.
Båda lucktyperna finns i kulörerna svart, grönt
och ”aluminium”. I samma kulörer kan plåten runt
inkastluckorna erhållas. Alternativt kan den ytan
beklädas med liggande spårpanel eller komposit.

Några exempel:

Beklädnad av målad spårpanel, plåt runt inkastluckor
i aluminiumkulör. Takplåt
och lister i aluminiumkulör.

FAKTA
Front, dörrprofiler och golvkonstruktion av varmförzinkad
stålplåt/fyrkantsrör. Stommen i övrigt av tryckimpregnerad
furu. Tak av förzinkad och polyesterbelagd stålplåt.
Dörrarna är försedda med gångjärnstappar av mässing
och lås för trekantsnyckel. Utanpåliggande dörrblad
minskar risken för kärvande dörrar.
Både runda och rektangulära luckor kan levereras med
lås för cylinder. Runda luckor kan även erhållas för taglåssystem.					

Artikel nr

Beklädnad av tryckimpregnerad spårpanel. Plåtdetaljer i grönt.

Beklädnad av komposit.
Plåtdetaljer i svart, luckor av
aluminium. Skåpen finns med
plats för upp till 4 st kärl.

För hämtningspersonalens arbetsmiljö:
- För att minimera inkörningshöjden ska de ställbara
fötterna skruvas in till bottenläget före utplacering.
Justera därefter in skåpet i våg. Inkörningsramper ingår.
Vid beställning välj:
- Beklädnadspanel
- Beklädnad runt inkastlucka
- Lucktyp eller kombination av lucktyper
- Kulör på tak och övriga plåtlister
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Beklädnad av komposit,
med rektangulär inkastlucka. Plåtdetaljer i svart.

Anpassat för kärl
med max volym
		
2690-01
1 x 370 liter
2690-02
2 x 370 liter
2690-03
3 x 370 liter
2690-04
4 x 370 liter

Mått, mm			
Bredd
Djup
Höjd*

Inkl takutsprång, mm
Bredd
Djup

1000
1920
2840
3760

985
985
985
985

1680
1680
1680
1680

1070
1990
2910
3830

1200
1200
1200
1200

2691-01
2691-02
2691-03
2691-04

1000
1920
2840
3760

1370
1370
1370
1370

1680
1680
1680
1680

1070
1990
2910
3830

1570
1570
1570
1570

1 x 660 liter
2 x 660 liter
3 x 660 liter
4 x 660 liter

* På angivet höjdmått tillkommer 10-80 mm för de ställbara fötterna

Märk skåpen med
våra aluminiumskyltar eller dekaler för
att underlätta sorteringen.

Anpassa inkasthålet
till återvinningsfraktionen. Kontaka oss
för mer information.

San Sac AB
Box 423
581 04 Linköping
Telefon 013-13 04 20
www.sansac.se
info@sansac.se
Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

