
Box Mini är smart källsortering i litet format!

Med en lika praktisk utformning, men i mindre format än originalet Box, passar Box Mini 
till mindre arbetsplatser och lokaler. Precis som den större versionen kan Box Minis 
inkasthål i plåt ha andra färger än själva modulen. Antingen som informationsfärg vid 
sortering eller som en snygg accentfärg. 
Möbeln kommer i två olika storlekar, anpassade för sopsäck eller sorteringskärl.

BOX MINI
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W3416

Material: 16 mm spånskiva i standard vit direktlaminat alt. vitpigmenterad askfanér. Tillgänglig som lackad i valfri kulör. 

Inkastplåtar i 2 mm plåt i pulverlack eller rostfritt stål 

Avfallsvolym: 72 l

Säckstorlek: 125 l, utdragbar säckhållare medföljer i modul 3311

Kärlstorlek: 60 l, gäller modul 3312

Inkasthålets innermått: 150 x 200

Dörrhängning: Vänsterhängd

Handtag: Standard profilhandtag 40 mm i vitt, svart eller rostfritt

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast eller klisterdekal enligt nordiska standarden

Specifikationer

W3311
Med säckhållare för 
125 liters säck

W3312
För 60 liters kärl

W3416
Inkast inkl håltagning
Inkast 270 x 320
Inkasthål 150 x 200

W3441
Inkast med lock till Box Mini
Inkast 270 x 320 
Inkasthål 150 x 200

Ange vid order om gemensam krönskiva för flera 
moduler önskas. Maxlängd på krönskiva i ett stycke 
är 2470mm.
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Krönskiva 
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Utskuren dekal i vinylplast

Vit text och linjer
Standard för mörk 
bakgrund

Svart text och linjer
Standard för ljus 
bakgrund

Dekal enligt nordisk standard

Se separat produktblad “tillbehör” för alla dekaler

Färg

Färger för inkast i plåt till Box
Vit -51 är vår standard på plåtinkast. 
Inkasten kan även pulverlackeras i valfri kulör från RAL Classic-serien.

Vit 
Standard

Svart Rostfri borstad 

-51 -52 -13



Färg

0500-N
Standard 

Valfri kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör, för 0500-N – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri kulör.
Art. W0001 - Startkostnad/kulör 
Art. W0002 - Lacktillägg/lackad modul

Våtlack

Fanér 0,8 mm

-90
Askfanér vitpigmenterad

Laminat

-10
Vit laminat 
Matchande ABS-kantlister
Standard

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Pulverlack Gäller plåtinkast

Valfri kulör
Gäller RAL Classic-kulörer

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör. 

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri kulör.
Art. W0009 - Startkostnad/övrig kulör
Art. W0008 - Startkostnad/valfri kulör


