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

Det spesielle ved denne løsningen er den helt 
vanntette beholderen som fanger opp væske som 
forekommer naturlig i organisk avfall. Illeluktende 
væske siger ofte ut av beholderen og forurenser 
hele avfallssystemet - et kjent problem i avfalls-
systemer til organisk avfall, men som nå heldigvis 
er en saga blott.

Først og fremst kan all væske fra det organiske 
avfallet samles opp og frigis på en kontrollert 
måte via en tappekran, og i tillegg bidrar det 
spesielle designet til effektiv luftsirkulasjon som 
reduserer vond lukt. Utskiftning av avfallsbehold-
erne skjer raskt og enkelt slik at de kan rengjøres 
med jevne mellomrom. Dette gjøres ved hjelp av 
et quick-system og kan uten problem utføres av 
én person, slik at hele systemet holdes rent og 
luktfritt.

Enkel, rask og hygienisk fjerning av organisk avfall 
– med EUROPAbio, det nedgravde avfallssystemet 
fra tyske H&G.

Perfekt funksjonalitet og estetisk design 
Med EUROPAbio avfallssystem fungerer alle 
funksjoner perfekt.  Høyden av innkastet er prak-
tisk, spesielt for eldre, rullestolbrukere og  barn. 
Innkastet er ekstra stort og sikrer en jevn forde-
ling av avfallet i containeren. Det elegante, avrun-
dede designet gjør EUROPAbio til et avfallssystem 
i verdensklasse.

EUROPAbio innkastenheter kan fremstilles enten 
i aluminium, galvanisert metallplate eller rustfritt 
stål. Både innkastenhetene og selve åpningen på 
innkastet kan lakkeres i valgfri RAL farve. 

miljø

part of biobag group

PRODUKTBLAD: EUROPAbio container for bioavfall (OKT. 2016)

EUROPABIO

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | WWW.ZENZO.NO | POST@ZENZO.NO



Fordelene for brukere og operatører
For at organisk avfall skal fjernes på en hygienisk 
og ryddig måte, ble EUROPAbio avfallssystem 
designet for å gjøre dette så lett som mulig for 
operatørene – med den nyutviklede oppsamlings-
beholderen med integrert quick-system.  

EUROPAbio nedgravd avfallssystem er kompati-
bel med det aktuelle løfteutstyret som finnes på 
markedet, slik som dobbelt-, tredobbelt krok, eller 
Kinshofer system. Containeren kan tømmes sikkert 
uten bruk av ekstra tid og dermed uten 
ekstra utgifter til tømming. Løftekrokene er skjulte, 
men kan for raskere tømming fåes med synlige 
kroker.

Det raske quick-systemet gjør det mulig å skifte ut 
containere raskt og enkelt, f.eks. for rengjøring 
eller vedlikehold. Fremgangsmåten kan utføres av 
én person uten problemer.

Holdbare containere
De galvaniserte stålcontainerne er solid konstruert  
og har en kapasitet på 2-3m3. Avfallet fordeles 
jevnt i containeren på grunn av det store hullet for 
innkast, hvilket reduserer antall tømminger.

Sikkerheten på topp
For å sikre at renovatøren eller andre ikke faller 
ned i betongcontaineren mens tømming pågår, 
heises en plattform automatisk i hullet. Sikkerhets- 
plattformen er kontravektstyrt slik at plattformen 
følger med opp når avfallsbeholderen løftes opp av 
containeren. Sikkerhetsplattformen tåler høy vekt 
og er dimensjonert til 150 kg.

Tilpasning til omgivelsene
For å få en finere avslutning på avfallssystemet kan 
man velge forskjellig typer belegninger. Vi tilbyr 
sklisikker gulvplate, gummibelegning, brostein eller 
fliser lagt i samme mønster som den eksisterende 
belegning.

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | WWW.ZENZO.NO | POST@ZENZO.NO

miljø

part of biobag group

PRODUKTBLAD: EUROPAbio container for bioavfall (OKT. 2016)

EUROPABIO


