


ELECTRA-SERIEN

Electra-serien tilbyr multifunksjonelle oppsamlingsbeholdere 

kombinert med uovertruffen stil.

Med muligheten til å bli brukt som frittstående enheter eller 

sammen i grupper for gjenvinning gir Electra deg muligheten 

til å opprette tilpassede løsninger for avfallet ditt.
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PRODUKTEGENSKAPER:

• Tidsmessig design

• Dør- og bakpanel i ekstrudert aluminium

• 100% resirkulerbar

• Lav miljøbelasting

• Sterk og robust konstruksjon

• Dør i full lengde 

• Lås med nøkkel og magnetstripe

• Valg mellom sekkestativ eller innerbeholder

• Forberedt for forankring i bakken

https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499


ELECTRA AVFALLSBEHOLDERE

En moderne vri på den klassiske metallbeholderen gjør Electra til en stilig, holdbar og 

funksjonell avfallsbeholder. Electra er designet med det moderne miljøet i tankene, og 

kommer med sine unike estetikk å transformere sine omgivelser.

Electra 60
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https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499
https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499
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Electra 85

https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499
https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499


ELECTRA KILDESORTERINGSBEHOLDER

Electra kildesorteringsbeholder tilbyr muligheten til å bygge en estetisk tiltalende gjenvinningsstasjon. De 

tilpassede innkaståpningene bidrar til å hindre forurensning og den åpne toppen gjør dem enkle å bruke.

Med ulike størrelser og en rekke tilgjengelige ekstra valg, kan du være sikker på at gjenvinningsbeholderen 

dekker dine behov for avfallshåndtering.
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Electra 60

Electra 170 QuadElectra 60
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Electra 120



Electra kan også utstyres med et utvalg av 

gjenvinnings-grafikk for å hjelpe brukere å 

identifisere avfallsfraksjonen.
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Områder for tilpasset grafikk
(Maksimalt område vist)

På toppen av panelet

Dør - eller bakpanel

Plast-plate 
høyre / venstre

Sidepanelet

Fargekodede grafikk 
på innkaståpningene

Avfallsbeholder Kildesorteringsbeholder

T ILPASSET GRAFIKK
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SPESIF IKASJONER
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Electra 85
Avfallsbeholder

Electra 60
Avfallsbeholder

Volum:
Innerbeholder i stål ... 2 x 60 liter 
Sekkestativ ................. 2 x 65 liter 
Vekt:............................ 66 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 910 mm 
Dybde: ........................ 329 mm 

Electra 120 Duo  
Kildesorteringsbeholder 

(60/60L)

Valg av innkaståpninger

Volum:
Innerbeholder i stål ... 60 liter 
Sekkestativ ................. 65 liter 
Vekt:............................ 38.5 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 460 mm 
Dybde: ........................ 311 mm 

Volum:
Innerbeholder i stål ... 60 liter 
Sekkestativ ................. 65 liter 
Vekt:............................ 45 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 1010 mm 
Bredde: ....................... 460 mm 
Dybde: ........................ 311 mm 

Volum:
Innerbeholder i stål ... 85 liter 
Sekkestativ ................. 92 liter 
Vekt:............................ 53.8 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 1010 mm 
Bredde: ....................... 460 mm 
Dybde: ........................ 461 mm 

Electra 60 
Kildesorteringsbeholder

Valg av innkaståpninger

Electra Avfallsbeholder 
Ekstrautstyr

Askebeger Volum askebeger: 1 liter

Luker for 
innkaståpninger

Bunnplate 
(til 60-liters modell)

Electra Kildesorteringsbeholder  
Exstrautstyr

Bunnplate 
(60 og 120 liter modeller)

Tilpasset grafikk

https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499
https://no.glasdon.com/avfallsbeholdere/utebruk/avfallsbeholder-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd499


Volum:
Innerbeholder i stål ... 4 x 40 liter 
Sekkestativ ................. 4 x 45 liter 
Vekt:............................ 87 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 910 mm 
Dybde: ........................ 479 mm

Volum:
Innerbeholder i stål ...  1 x 85 liter 

2 x 40 liter
Sekkestativ .................  1 x 92 liter 

2 x 45 liter
Vekt:............................ 87 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 910 mm 
Dybde: ........................ 479 mm 

Volum:
Innerbeholder i stål ... 85 liter 
Sekkestativ ................. 92 liter 
Vekt:............................ 51 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 460 mm 
Dybde: ........................ 461 mm 

Volum:
Innerbeholder i stål ... 2 x 85 liter 
Sekkestativ ................. 2 x 92 liter 
Vekt:............................ 87 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 910 mm 
Dybde: ........................ 479 mm 
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Electra 85
Kildesorteringsbeholder

Electra 170 Duo 
Kildesorteringsbeholder 

(85/85L)

Valg av innkaståpningerValg av innkaståpninger Valg av innkaståpninger

Valg av innkaståpninger

Volum:
Innerbeholder i stål ... 2 x 40 liter 
Sekkestativ ................. 2 x 45 liter 
Vekt:............................ 51 kg  
(med innerbeholder i stål) 
Høyde: ........................ 871 mm 
Bredde: ....................... 460 mm 
Dybde: ........................ 461 mm 

Electra 85 Duo 
Kildesorteringsbeholder

(40/40L)

Valg av innkaståpninger

Electra 170 Trio 
Kildesorteringsbeholder

(85/40/40L)

Electra 170 Quad 
Kildesorteringsbeholder  

(40/40/40/40L)
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Snakke med oss om dine behov i dag

Ring på +46(0)31-895880 eller ta kontakt gjennom vår live chat-funksjon

Besøk vår hjemmeside www.glasdon.com for å bestille eller sende en forespørsel for tilbud

https://www.flickr.com/photos/100647228@N07/collections/
https://www.youtube.com/channel/UCVIRdzixIzGnPi8WWoRRAbA
https://www.linkedin.com/company/norge---glasdon-europe-ab

