
Kärlskåp för källsortering

San Sac nya lösning för inbyggnad av kärl i 
modern design och hög flexibilitet. 
 
Tack vare oändliga möjligheter på panelens 
utseende och även flera materialval kan du 
enkelt anpassa skåpet till kringliggande miljöer.

Omberg passar för alla källsorteringsfraktioner. 
Eftersom behållarna står direkt på marken 
behövs heller inga större markarbeten. 
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Omberg kärlskåp
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UnderjordsbehållareOmberg - källsortering med modern design  
 
• Underhållsfria material 
• Sätt din egna profil  
• Enkelt att bygga källsorteringsstationer
• Passar för kärl upp till 660 liter

Bygg in sopkärlen  
San Sacs nya lösning för inbyggnad av kärl är ett 
skåp i modern design med hög flexibilitet.    
Genom att bygga in kärlen underlättar du renhåll-
ning och snöröjning runt avfallsplatsen, och får på så 
sätt även en mycket trevlig lösning på t ex gården. 
 
Skåpen är lättplacerade på plan hård yta, och jus-
teras enkelt i våg med funktionella fötter (100mm)
som skruvas inifrån. Ramp ingår vilket underlättar 
arbetsmiljön för hämtningspersonalen. 

Platseffektiv vid flera fraktioner. Inkast från två håll.

Flexibilitet 
Tack vare oändliga möjligheter på panelens utseende 
och även flera materialval kan du enkelt anpassa 
skåpet till kringliggande miljöer.  
 
Skåpet kan byggas ihop i enheter om 1-4 st och du 
väljer även storleken på kärl. Enkelt att komplettera 
i efterhand. Möjligt att få inkast från 2 håll. Inkasten 
kan fås med förminskning för olika fraktioner. 
 
Olika alternativ för kärlstorlekar:
1 st 660 liter, 2 st 240 liter eller 1 st 140 + 370 liter

Måttskiss i mm
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se
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Material 
•	 Stomme	och	golv	i	rostskyddat	stål	och	mattlackad	aluminium
•	 Tak	och	inkastluckor	i	mattlackat	stål
•	 Designade	gavelprofiler	i	brandskyddad	polyuretan

Steniskiva. Här får du en miljövänlig kva-
litetsprodukt med 40 års funktionsgaranti. 
Kulör: NCS S4000-N matt, lik RAL 7004.  
Obrännbart material. Mycket slagtåligt 
samt underhållfritt med extremt lång livs-
längd. Klottersäkert. Enkelt att hålla rena. 
Ett utmärkt miljöval! 

Grafiskt tryck. Matcha ditt skåp med omgivningen. 
Välj samma kulör som på husfasaden. Möjlighet till 
egen kommun/företags- profilering genom tryck på 
skåpets sidor och dörrar. Sätt din profil eller informe-
ra användarna med ett budskap du vill nå fram med. 
Trycks på baksidan av kanalplast. Extra stark kanal-
plast med UV-skydd för lång hållbarhet.

Panelalternativ: Med de olika panelalternativen blir Omberg ett mycket 
flexibelt skåp, lättanpassat för dina behov och omgivningar.

Komposit i återvunnen plast och träfiber. 
Brädorna har lång livslängd och kräver  
endast litet underhåll. Är PVC-fria och 
innehåller inga gifter. Finns i kulör Stonegrey. 


