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Zenzo kommer til norge

BioBag International AS kjøpte i januar 2014 70% av ZENZO Group ApS i 
Danmark. ZENZO Group ApS er i dag ledende leverandør av produkter til avfalls-
behandling og sortering. ZENZO har gjennom flere år også representert BioBag 
International i Danmark med gode resultater. Det var således naturlig for oss å  
se på et enda tettere samarbeide, og det ble besluttet at vi skulle styrke vår  
markedsposisjon i Danmark.

For BioBag International AS var det helt naturlig å se på flere av produktene  
som ZENZO representer også for andre land der vi har en relativt sterk posisjon 
og da spesielt innenfor avfallsbransjen. Vi er derfor stolte over nå å kunne tilby et 
betydelig bredere sortiment til bransjen i tillegg til det vi er mest kjent for; nemlig 
komposterbare poser og sekker til kildesortering av matavfall.

Kvalitetsprodukter til avfallshåndtering
Avfall er en ressurs og for å utnytte avfallet best mulig er det avgjørende å ha 
avfallsløsninger som støtter en god avfallsplan.

Fra starten har ZENZO fokusert på løsninger som kan bidra til å nå vårt felles 
mål om et bedre klima. Vi har tro på at dersom vi alle bidrar vil vi se resultater, 
kanskje ikke på kort sikt, men helt sikkert på lang sikt.

BioBag International AS er stolte av å lansere ZENZO’s produktkonsept til Norge, 
og vi representerer derved noen av de aller mest kjente og suksessrike  
produsenter i Europa innen kategorien avfallssystemer.  

Vi håper du finner noe av interesse! 
 
BioBag International AS / ZENZO
Kjell Ivar Bache
CEO
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Vi gjør mer for miljøet

ZENZO i Norge jobber aktivt innenfor avfall og 
miljø. I vår miljøavdeling finner du produkter 
til optimering av innsamling og håndtering av 
avfall. 

Vår målsetning
Vi har valgt våre leverandører innenfor alle 
produktgrupper med omhu og med store krav til 
både design og kvalitet. Vårt mål har fra starten 
vært å gi vårt bidrag til en penere, renere og 
mer funksjonell hverdag. For oss er det viktig at 
vi bidrar til et renere miljø og vi legger vekt på:

• Dokumenterte kvalitetsprodukter
• Pålitelighet og fleksibilitet
• Forståelse for kundens individuelle ønsker
• Kontinuerlig produktutvikling

Det er viktig for oss at du som kunde blir 
inspirert. Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøte-
komme dine ønsker. 

Høyeste kvalitet
ZENZO stiller store krav til kvalitet. Vår høye 
kvalitet sikrer våre kunder en positiv opplevelse 
- av såvel produkt som ytelse. For oss er kvalitet 
fortsatt det beste varemerke. 

Vi ønsker å være den beste leverandør i 
bransjen - også i fremtiden.

Kundene først
Med flere års erfaring i bransjen og et godt 
samspill med kunder, leverandører og rådgivere 
har vi erfart at faktorer som personlig engasje-
ment, kreativitet og fleksibilitet er nøkkelord for 
ethvert gjensidig samarbeide med våre kunder.

Valget av leverandører og produkter har 
sammen bidratt til den styrke vi har i dag.

Takk for din interesse!

hovedkontor, zenzo group, danmark
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H&g nedgravde avfallssystemer

Kvalitet i stilrent og pent design
De fleste byer ønsker et godt image og bestreber å ha et så 
pent bymiljø som mulig. Våre nedgravde avfallssystemer fra 
H&G i Tyskland gir et godt bidrag til å oppnå et flott bymiljø 
hvor avfallet er skjult. H&G er et fullt nedgravd avfallssystem 
hvor bare den øverste delen med innkastet er synlig.

Den synlige toppen er lakkert, har skjulte løftekroker og er 
fremstilt av kraftig rustfritt stål. Valget av rustfritt stål under-
streker produktets gjennomførte kvalitet og holdbarhet.

De nye toppene er tilpasset nåtidens ønske om rene linjer og 
byplanleggernes strenge krav til design i byrommet.

H&G avfallssystem består av en varmegalvanisert stålkontainer 
med en kapasitet på 3m3-5m3, som ligger under terrenget i en 
solid betongkasse. Over kontainerne ses toppen med et innkast 
som passer til de avfallstyper som skal samles inn. Utseendet 
designes så det passer inn i det eksisterende miljø. Resultatet blir 
et ryddig og rent miljø, fritt for ubehagelig lukt og stygge avfalls-
kontainere - en enkel og perfekt løsning på et hverdagsproblem.

Fordelene ved å benytte H&G nedgravde avfallssystemer 
er mange: 

• Sertifiserte og godkjente løsninger
• Automatisk sikkerhetsgulv ved tømming
• 5m3 eller 3m3 volum
• Solid og lang levetid
• Adgangskontroll
• Færre tømminger gir færre transporter og dermed mindre CO2

• Handicap- barne-, og eldrevennlig
• Minimal sjenanse av lukt da avfallet er under terrenget
• Enkel og tydelig avfallssortering
• Kan fås med lameller eller belegg i kontaineren for reduksjon 

av støy fra glass
• Integrerte løsninger med skjulte løftekroker

NYHET!
5m3 eller 3m3 med tett kontainer og vippe-
funksjon, medfører ingen lekkasje.
Se demovideo på www.zenzo.no
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Bwaste - Plassbesparende modulsystem

BWaste Lumio avfallssystem er et funksjonelt og økonomisk valg 
for håndtering av større mengder avfall. BWaste har de siste 10 
årene levert over 20 000 nedgravde avfallssystemer og har der-
for omfattende erfaring med langtidsholdbare løsninger. De ned-
gravde beholderne kan romme betraktelig mer avfall. Det betyr 
at de ikke trenger å tømmes så ofte og gir dermed en økonomisk 
gevinst. Lumio-systemet er en miljøvennlig løsning, som medfører 
mindre kjøring og dermed redusert CO2-utslipp.

De fleste har opplevd å gå forbi en full container med åpent lokk 
en varm sommerdag. Med et nedgravd avfallssystem unngår 
man overfylte containere med lukt fra avfall som ligger og råtner 
i solen. Med Lumio ligger avfallet under jorden. Der er det alltid 
kjøligere, og man slipper vond lukt.

Lumio tømmes ved hjelp av et 1-, 2- eller 3-kroksystem, som gjør 
at renovasjonsarbeiderne ikke kommer i kontakt med avfallet og 
dermed får et sikkert og hygienisk arbeidsmiljø. Lumio er velegnet 
til innsamling og sortering av alle typer avfall, som f.eks. metall, 
glass, plast, brukt tøy, papp, papir, restavfall og organisk avfall. 
Systemet fås med en dobbel beholder, der innkastet er delt i to, 
slik at det er mulig å håndtere to fraksjoner.

Mange fordeler:
• Effektiv sortering av mange fraksjoner
• Færre tømminger betyr mindre kjøring og dermed redusert 

CO2-utslipp
• Sertifiserte og godkjente løsninger
• Sikkerhetsgjerdet beskytter renovatøren under tømming
• Plassbesparende med stor kapasitet på minimal plass
• Stilfull og diskré design
• Velegnet også for funksjonshemmede, eldre og barn, ettersom 

innkastet er på siden av beholderen
• Trommelinnkast begrenser størrelsen på avfallet
• Med innkast i front blir ikke systemet blokkert av snø som  

legger seg over innkastet
• Den firkantede formen gir enkel rengjøring og snørydding
• Containeren er produsert i fiberbetong, noe som sikrer god 

slitestyrke og lang levetid
• Lumio er selvforankrende ved grunnvann opptil 1 m under terreng
• Installasjonsdybde på kun 2980 mm
• Beholdere i flere størrelser, 3 m3, 4 m3 og 5 m3

• Fås med innkast til batterier integrert i innkastet
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Valory - semi-nedgravde avfallssystemer

Klassisk nedgravd avfallssystem med runde beholdere
Valory er et velkjent  og praktisk avfallssystem som skaper  
plass til store mengder avfall på et lite areal. Valory er et delvis 
nedgravd system med en nedgravningsdybde på kun 1520 mm. 
Valory kan fås med forskjellige innkast for enkel sortering av  
avfall. Fås både med innkast i toppen og som loddrett innkast 
som gir lett adgang for bruk, spesielt for barn eller rullestolbrukere.

Innkastene kan tilpasses til de avfallsfraksjoner som det skal 
sorteres etter, og det gjelder både for de med loddrett innkast,  
og de med innkast på toppen. Innkastet kan erstattes med  
trommel-innkast.

Med valg av forskjellig utvendig utforming kan Valory avfalls- 
beholdere tilpasses ethvert miljø og kan leveres i ønsket farge. 
Avfallsbeholderen leveres med trelameller eller plastikk og kan 
også fås med eget trykk. Topper og lokk kan produseres i valgfri 
farge. Trelamellene kan erstattes av en trykket dekorasjon valgt 
ut fra et stort utvalg av mulige design slik at man kan tilpasse 
trykket til omgivelsene. Man kan også velge et byvåpen eller  
annen dekorasjon som passer til byen hvor avfallssystemene står.  
På denne måten kan avfallsbeholderne tilpasses enhver by. 

Valory har en høy slag- og korrosjonsmotstand da de er produsert 
av rotasjonsstøpt, 100% resirkulerbar plast. Beholderne er også 
motstandsdyktig overfor UV stråler. Med innkast i hver side blir 
oppfylling av Valory optimal.

Stiller man flere Valory beholdere sammen kan de brukes som 
miljøstasjon til innsamling av flere forskjellige avfallsfraksjoner.

• Kapasitet: 3m3 og 5m3

• Front eller toppinnkast
• Innvendig beholder som avfallssekk eller stålbeholder
• Leveres i flere farger
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Nå skal avfallet sorteres - både inne og ute
Vi erkjenner i dag de miljømessige behov for å redusere, sortere 
og gjenbruke avfallet. Sortering og gjenbruk gir også en stadig 
mer attraktiv øknomisk fordel med stadig økende mengder avfall 
og dermed økte utgifter til håndtering.

Hvorfor sortere?
Riktig avfallssortering er sunn fornuft sett i forhold til miljøet. Mye 
av avfallet vårt blir fortsatt sendt til forbrenning som en samlet 
masse. Alt som kan sorteres gir bedre utnyttelse av avfallet, slik 
at avfallet blir en ressurs. Det skaper et bedre miljø for fremtiden.

Sortering skal være enkelt
Hos ZENZO har vi produkter til avfallssortering i alle størrelser og 
til alle formål. Vi har alt fra robuste utendørsløsninger til elegante 
løsninger for innendørs avfallssortering. Bildene viser bare noen 
av løsningene som vi har i vårt sortiment.

For å oppnå effektiv innsamling og sortering av avfallet skal 
avfallsbeholderne plasseres hvor brukerne helt naturlig ferdes 
eller oppholder seg. Samtidig er det viktig at det tydelig vises 
hvilken avfallstype som skal sorteres i den enkelte beholder. 
Det gjøres med tydelig skilting, farger, piktogrammer eller 
utforming av innkast.

Bedre avfallssortering er fremtiden
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Blueform - beholdere til avfallssortering

Wave-beholdere til avfallssortering
Blueform Wave-serien er stilige beholdere i høy kvalitet til 
avfallssortering. Beholderne passer til: kjøpesentre, flyplasser 
og terminaler, messeområder osv.
Beholderne kan utstyres med forskjellig åpning, og merking 
avhengig av avfallsfraksjonen. Beholderne kan leveres med eller 
uten buet deksel, og i materialer velegnet for både innen- og 
utendørs bruk. Leveres i rustfritt stål med sort metallic topp, eller 
beholder og topp i pulverlakkert sort metallic. Wave-beholderne 
leveres i størrelsene: 1 x 100 l, 2 x 100 l eller 3 x 100 l. 

Novus - beholdere til avfallssortering
Blueform Novus-beholderne for avfallssortering er en serie 
i høy kvalitet og med gode løsninger til: gater, parker, 
forretningsområder, både innen- og utendørs. 

Novus-beholderne leveres i tre størrelser: 50, 80 og 120 l, 
med forskjellig festeanordninger og farger, som gjør 
beholderne fleksible. Dekor omkring beholderåpningen er 
i rustfritt stål. Hengslet dør utstyrt med lås. Tilgjengelig i 
rustfritt stål eller lakkert galvanisert stål. Kan også leveres 
med sidemontert askebeger.

Edge - modulbaserte beholdere til avfallssortering
Blueform Edge-beholderne utgjør et fleksibelt og modulbasert 
system i høy kvalitet for avfallssortering. Beholderne er 
tilgjengelige med lokk som tilpasses avfallsfraksjonen. Med 
flere avfallsbeholdere samlet kan Edge-serien utgjøre en 
gjenvinningsstasjon, ellerhver modul kan benyttes frittstående.
Serien er designet for innendørs bruk og er en stilren løsning 
for kjøpesentre, flyplasser, butikker og kontorer etc. 

Edge-beholderne leveres i rustfritt stål eller pulverlakkert 
galvanisert stål. Standard fargevalg en kombinasjon av stål 
beholder med sort metallic pidestall og lokk, eller hele beholderen 
og øvrige deler i pulverlakkert i sort mettalic. Pulverlakkeringen 
har en strukturfinish. 
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Fokus på bioavfall

Systemer for privat husholdning

Systemer for storhusholdning

MaxAir - ventilert bøtte
• MaxAir-bøtten er spesialutviklet for 

husholdninger. Matavfallsbøtten er 
ventilert på alle sider, med en bunn 
rist som gir ekstra ventilasjon under 
bioposen.

• BioBag-poser i kombinasjon med 
den ventilerte MaxAir-bøtten er  
verdens ledende system for  
sortering av matavfall.

Nyhet! BagClam 
Universal poseholder
• Plassbesparende og smart 

poseholder.

• Kan benyttes til alle typer poser,   
fra 7-100 liter.

• Ventilert system. 

Kildesorteringssystem med 
BagClam
• Poseholderen er velegnet som 

kildsorteringssystem i hjemmet, i 
garasjen, på hytta etc.

Regulerbart universalstativ 
for 3 størrelser beholdere 
• 23, 25 og 37-liters beholdere, som 

alle passer til samme stativ. Velg ut 
fra behov.

• BioBag-poser i kombinasjon med 
dette systemet er en effektiv og 
hygienisk løsning for sortering  
av matavfall.

Praktisk stativ til 
storhusholdning
• Utrolig praktisk i storkjøkken-miljø.
• Høyden kan reguleres etter  

kjøkkenbenken /arbeidsstasjonen. 

Pedalbeholdere med enkel- 
eller trippel-innkast
• Velegnet for innsamling av organisk 

avfall, og øvrige avfallsfraksjoner  
som papir, plast og restavfall. Tilbys  
med enkel- eller trippel-innkast.

• Pedalbøtte/beholdere som oppfyller 
kravene til sykehusavdelinger,  
korridorer, offentlige og kommunale  
områder.
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Fokus på bioavfall

Den perfekte løsning for bioavfall
EUROPAbio er en patentert nyskapelse innenfor innsamlings- 
systemer til organisk avfall. Med denne nyheten setter tyske 
H&G, som er pionerer innenfor nedgravde avfallssystemer, 
nye standarder for underjordiske systemer til innsamling av 
bioavfall. Det primære fokus er å oppnå den største mulige 
grad av renslighet og hygiene, og samtidig redusere lukt og 
støy til et minimum.

Det spesielle ved denne løsningen er den helt vanntette beholde-
ren som fanger opp væske som forekommer naturlig i organisk 
avfall. Illeluktende væske siger ofte ut av beholderen og foruren-
ser hele avfallssystemet - et kjent problem i avfallssystemer til 
organisk avfall, men som med denne løsningen er en saga blott.

Fordelene for brukere og operatører
Fordi organisk avfall skal fjernes på en ren og ryddig måte, ble 
EUROPAbio avfallssystem designet for å gjøre dette så lett som 
mulig for operatørene, ved hjelp av den nyutviklede oppsamlings-
beholderen med et integrert quick-system. Det raske quick-
systemet gjør det mulig å skifte ut kontainere raskt og enkelt, 
f.eks. til rengjøring eller vedlikehold. Løsningen gjør at dette 
uten problem kan utføres av en person alene. 
 
EUROPAbio nedgravde avfallssystem er kompatibelt med det 
aktuelle løfteutstyr som finnes på markedet, slik som dobbelt eller 
tredobbelt krok eller Kinshofer system. Kontaineren kan tømmes 
sikkert uten bruk av ekstra tid og dermed uten ekstra utgifter til 
tømming. Løftekrokene er skjulte, men kan for raskere tømming 
fås med synlige kroker.

NYHET!! 5m3 
eller 3m3 med tett 
kontainer og vippe-
funksjon, medfør-
er ingen lekkasje. 
Se demovideo på 
www.zenzo.no
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Avfallshus til håndtering, sortering og avskjerming av avfalls-
kontainere. ZENZO leverer et komplett produktsortiment med 
funksjonelle løsninger som sikrer en mer effektiv og bedre 
kildesortering og oppbevaring. Avfallshusene er moduloppbygde 
og fremstilt i vedlikeholdsfrie materialer. Husenes størrelse kan 
bygges etter behov og passer inn i alle miljøer.

Avfallshuset kan også bygges slik at det er tak over sykkel-
parkeringen. Fås også med avlåst rom og spesielle innkast på 
sidene. Et kvalitetsprodukt fra svenske Weland AB. Det gis 2 års 
produktgaranti mot fabrikkasjonsfeil og 5 års lakkgaranti.

Størrelser:
Tellus 30: Bredde 3145 mm
Tellus 37: Bredde 3850 mm
Startmodul (to seksjoner): Lengde 4380 mm
Tilleggsseksjoner: Lengde 2140 mm

Materialer:
Profiler og paneler i aluminium i 4 standard farger. Paneler er 
produsert i et kompositmateriale i standard grå. Andre farger som 
tilvalg. Taket er kanalplast som standard, men kan også leveres 
klargjort til ”gress” på taket.

Modul beholderskjul
Modul-beholderskjul fra Blueform er den nyeste når det gjelder 
design og tilpasset utendørs avfallsløsninger, både for boliger og 
eiendom. ”Modul” er både fleksibel og tilpasningsdyktig, og er me-
get godt egnet for de vanligste fartøy. Det har 2 x 240/360 liters 
beholder, eller 1 x 660 liter binger.

Robuste og vedlikeholdsfrie avfallshus
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Dispensere og stativ i galvanisert stål for hundeposer
- til parker og andre friluftsområder
Robust hundeposestativ i kraftig galvanisert og pulverlakkert stål 
som er ideelt til parker, byområder og andre utendørsarealer.

Kan leveres som enkel dispenser eller system med  
avfallsbeholder.

Dispenser for hundeposer
Sterk og lett dispenser i ABS materiale. 
Kan monteres på vegger eller stolper.

Toalettsystem - for utendørs bruk
BioBags bærbare toalettsystem som er utviklet i samarbeid  
med det norske forsvaret, passer godt for hjelpeorganisasjoner  
og privat bruk, f.eks. ved teltturer, båtturer og andre utendørs  
aktiviteter. Toalettsystemet er med hell utprøvd på NATO-øvelser, 
og oppfyller svært høye krav med tanke på kvalitet, komfort, 
funksjonalitet, hygiene og miljø.

BioBags toalett-sett leveres med en rull fullt komposterbare og 
biologisk nedbrytbare toalettposer. 

Spesialprodukter
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Vi tilbyr et bredt sortiment innen sekker, linere og poser. Vårt hovedfokus er å kunne tilby våre 
kunder riktig løsning og kvalitet til de forskjellige avfallsfraksjoner. 

Avfallssekker, linere og poser

Type Art.nr 
BioBag

Farge Resirkulert Styrke Størrelse Liter Stk. i rull/
bunt

Ruller/ 
kartong

Kartong/ 
pall

A
vf

al
ls

se
kk

er

960010 Sort √ 720 x 1120 100 10 25 50

960015 Sort √ √ √ √ 720 x 1120 100 10 10 56

960020 Sort √ √ √ √ 770 x 1300 160 10 10 42

960025 Blå √ √ 700 x 1100 100 15 10 48

960030 Rød √ √ 700 x 1100 100 25 10 32

960035 Gul √ √ 700 x 1100 100 25 10 32

960040 Grønn √ √ 700 x 1100 100 25 10 32

960045 Transparent √ √ 720 x 1120 100 10 25 40

960050 Plastretursekker √ √ √ 850 x 1600 200 10 10 24

960055 Plastretursekker √ √ √ 750 x 1390 125 8 15 36

A
vf

al
ls

p
os

er

960110 Hvit √ 600 x 600 35 50 20 70

960115 Hvit √ 600 x 900 50 50 20 45

960120 Hvit √ 600 x 600 35 50 20 70

960125 Hvit √ 600 x 900 50 40 20 45

K
on

ta
in

er
se

kk
er

960210 Sort √ √ √ Passer til -------> 120-140 10 12 42

960215 Transparent √ √ √ Passer til -------> 120-140 10 12 42

960220 Sort √ √ √ Passer til -------> 180-190 10 12 36

960225 Transparent √ √ √ Passer til -------> 180-190 10 12 36

960230 Sort √ √ √ Passer til -------> 240 10 10 36

960235 Transparent √ √ √ Passer til -------> 240 10 10 36

960240 Sort √ √ √ Passer til -------> 330-370 9 10 28

960245 Transparent √ √ √ Passer til -------> 330-370 9 10 28

960250 Sort √ √ √ Passer til -------> 660-760 6 10 27

960255 Transparent √ √ √ Passer til -------> 660-760 6 10 24

960260 Sort √ √ √ Passer til -------> 770-800 5 10 24

960265 Transparent √ √ √ Passer til -------> 770-800 5 10 24

960270 Sort √ √ √ Passer til -------> 1000 6 10 24

960275 Transparent √ √ √ Passer til -------> 1000 6 10 24

S
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l  
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960310 Transparent /mot grå √ √ √ 870 x 2300 300 5 i bunt 75 34

960315 Transparent /mot grå √ √ √ 620/540 x 2750 800 5 i bunt 50 30

960320 Transparent /mot grå √ √ √ 750/610 x 3500 1300 5 i bunt 25 40

960325 Transparent /mot grå √ √ √ 1200/780 x 3700 3000 5 i bunt 25 28

960330 Transparent /mot grå √ √ √ 1300/1200 x 3880 5000 5 i bunt 10 50

VÅRT LAGERFØRTE SORTIMENT
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Avfallssekker, linere og poser

Avfallssekker

Avfallsposer

Kontainersekker

Art.nr.: 960210
120-140 L
B:   480 mm
H: 1060 mm
D:   550 mm

Sekker til semi-nedgravde systemer

Miljøet er viktig for oss, derfor er de fleste produktene produsert av resirkulert materiale. Vi klassifi-
serer bruk av resirkulert materiale som følger:

√ √ √ √ 80 - 100% √ √ √ √ √  √

Valg av kvalitet er viktig med tanke på hvilket avfall som skal håndteres. Vi klassifiserer dette på 
følgende måte:

Lett avfall
x Papir     x Forbruksmateriell
x Plast     x

Medium avfall Tungt avfall

x Industriell papp   x Kontoravfall
x Hageavfall x Produksjonsavfall

40 - 80% 20 - 40% 0 - 20%

x Bokser x Kjøkkenavfall
x Byggavfall x Glass

960015 960020 960025 960030 960035 960040 960045 960050 960055

960110 960115 960120 960125

Art.nr.: 960210
180-190 L
B:   480 mm
H: 1080 mm
D:   730 mm

Art.nr.: 960210
240 L
B: 575 mm
H: 995 mm
D: 795 mm

Art.nr.: 60210
330-370 L
B:   625 mm
H: 1000 mm
D:   955 mm

Art.nr.: 960210
660-760 L
B: 1280 mm
H: 1290 mm
D:   850 mm

Art.nr.: 960210
770-800 L
B: 1370 mm
H: 1290 mm
D: 1280 mm

Art.nr.: 960210
1000 L
B: 1470 mm
H: 1290 mm
D: 1280 mm

960010
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Med ZENZO som samarbeidspartner er 
du sikker på å få en løsning som  

tilfredsstiller dine behov.

Våre løsninger blir brukt i mange 
kommuner og borettslag.

Med bakgrunn i vår erfaring med de 
utfordringer som er innen miljøområdet 

kan vi gi deg solid rådgivning.

Kontakt oss allerede i dag og få en  
avtale med en av våre rådgivere.

zenzo@biobagworld.com

eller

69 88 85 90

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hvordan kommer vi videre?

Part of BioBag Group 
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