ARCH

Arch kan beskrivas som praktisk men är så mycket mer!
Utformad för att användas ofta och hantera stora volymer passar den i miljöer med
mycket folk. Den stilrena designen gör att Arch sticker ut från vanlig, och ofta trist, källsortering. Gjord i plåt blir den både robust och enkel att rengöra. Arch finns även i en
utomhusvariant med tjockare plåt och tåligare lack. De olika sorteringsfacken underlättar vid källsortering och med tre sopsäckar finns det plats för mängder med skräp.
Arch passar perfekt i större lokaler som gallerior, mitt i rummet eller i ett gångstråk.
Ställfötterna är standard, men för ett luftigare intryck kan man addera pelarstativet.
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Specifikationer

Färg

Material: 2 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i valfri RAL-kulör

Pulverlack

Varianter: För inom-och utomhusbruk
Avfallsvolym: 210 l (3 x 70 l)
Säckstorlek: 125 l
Inkasthålets storlek: 550 x 160 mm

RAL9010
Standard

Ställfötter som standard för golvstående modul

Övriga RAL-kulörer

Valfri RAL-kulör
Gäller RAL Classic-kulörer

Golvmontage finns som tillval för variant på pelare
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Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast, plåtskylt samt klisterdekal enligt nordiska standarden
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För 3 st 125 l säckar

För utomhusbruk
För 3 st 125 l säckar

För utomhusbruk
För 3 st 125 l säckar

W6522
Pelare för ingjutning utomhus

Utskuren dekal i vinylplast

Vit text och linjer
Standard för mörk
bakgrund
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Svart text och linjer
Standard för ljus
bakgrund

Dekal enligt nordisk standard
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Startkostnad tillkommer för lackering i valfri RAL-kulör, för RAL9010 – ingen startkostnad.
Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri RAL-kulör.
Art. W0009 - Startkostnad/övrig RAL
Art. W0008 - Startkostnad/valfri RAL
Art. W0007 - Lacktillägg/lackad modul

RAL5020

