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Modul beholderskjul er den perfekte 
løsning når man vil rydde opp i 
nabolaget. 

Skjemmende avfallscontainerne 
skjules trygt og sikkert og sørger for 
en enkel og sikker avfallssortering. 

Passer perfekt i boligområder, 
borettslag, institusjoner eller andre 
steder hvor mange mennesker skal 
deponere avfall.

Modul beholderskjul kan fås med 
forskjellige bekledninger og farger 
tilpasset omgivelsene.

Modul beholderskjul kan romme 
2x140/240/360 liter eller 1x660 
liter avfallsbeholder på hjul.

Modul XL kan romme 
3x140/240/360 liter eller 
1x660 liter + 1x140/240 liter.

Modul beholderskjul kan enkelt 
settes sammen av flere enheter 
slik at man får en pen og effektiv 
miljøstasjon.

Hvis man ønsker å hindre uved-
kommende bruk av beholderskju-
let så kan det leveres med en 

låskasse, hvor brukeren enkelt kan 
montere inn sin egen låssylinder.

Konstruert med en buet topp som 
enkelt sørger for at regn og snø 
ledes vekk fra innkastluken.  

Innkastluken åpnes enkelt ved 
hjelp av en gass-fjær og denne 
sørger også for at luken holder 
seg oppe mens man kaster avfallet.

Stilrent - Modul beholderskjul fra Blueform kan tilpasses de fleste miljøer.
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Tekniske spesifikasjoner (standard):

Ramme/Tak og innkastluke:
Pulverlakkert aluminium 

Paneler på dør og sidevegger:
Pulverlakkert aluminiumsplater   
eller bekledning.

Mål Modul Modul XL
Lengde 1500 mm 1985 mm
Høyde 1545 mm 1545 mm
Dybde 1000 mm  1000 mm
 
Åpning: (HxB): 
360 x 1420 mm








    

 









  

 











  







  

 























  

















    

 









  

 











  







  

 























  











Modul beholderskjul med alumini-
umsplate med glatt overflate.

Modul beholderskjul med 
aluminiumsbekledning.








    

 









  

 











  







  

 























  

















    

 









  

 











  







  

 























  

























    

 









  

 











  







  

 















 






  











Standard farge RAL 7024 Standard farge RAL 7032

Andre farger på forespørsel

Modul beholderskjul Modul XL beholderskjul


