LAJITTELUASTIA KIERRÄTETTÄVILLE MATERIAALEILLE

CANTO
THE ART OF
THROWING
AWAY

Canto

SUUNNITELTU
YMPÄRISTÖLLE

HYVÄNNÄKÖINEN

KESTÄVÄ

TOIMINNALLINEN

Cantossa on tyylikkään kapea
muotoilu ja sitä on saatavana 2,3,4
ja 5:lla täyttöaukolla varusteltuna eri
jätejakeille. Cantoon mahtuu paljon
jätettä ja kierrätettäviä materiaaleja,
mutta se ei vaadi paljon tilaa ja on
helppo integroida kapeille kulku – ja
toimistokäytäville.
Canton sileässä pinnassa ei ole
näkyviä saumoja, ja se on helppo
puhdistaa. Cantoa on saatavana
harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja yhdistelminä valkoisena
pinnoitteena / ruostumattomasta
teräksestä valmistettujen pintojen
kanssa.

Jätteiden parempi syntypaikkalajittelu tarkoittaa kierrätyksen
optimointia. Cantolla luot parhaat
olosuhteet kierrätettävien materiaalien hyvään lajitteluun ja siten
korkeampaan kierrätysasteeseen.

- Nestetiivis
- Helposti irrotettavat 30L sisäsäiliöt,
HDPE
- Pinnat on helppo puhdistaa
- Kansi on kiinnitetty runkoon saranoilla
ja se voidaan lukita mihin tahansa
asentoon.
- Helppo käyttää. Hygieeninen ratkaisu.
- Käyttövalmis toimitus. Jokainen laatikko on erikseen pakattu.
- Modulaarinen rakenne. Kaikki osat
ovat vaihdettavissa ja uudelleen
käytettävissä.
- Säädettävät jalat
- Astianpesukoneen kestävä kupin
kerääjä.

Cup Collector – kupin kerääjä on helppo vaihtaa.

Canto yhdistää toiminnallisuuden ja
ergonomian ympäristöystävälliseen
muotoiluun ja materiaaleihin. Canto
on täydellinen ratkaisu toimistoihin ja julkisiin tiloihin, kuten esim.
kauppakeskuksiin, rautatieasemille
ja lentokentille.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

MUKAVA

- Kestävä ratkaisu ympäristöystävällisesti suuntautuneille yrityksille
- 100% kierrätettävä
- Korkea laatu ja pitkä käyttöikä
- Taloudellinen ja ekologinen. Yhdellä
astialla saa korvattua monen roskakorin käytön.
- Tarvitaan vähemmän roskapusseja
- Kierrätettävien materiaalien helpompi lajittelu puhtaisiin jakeisiin, joka
puolestaan johtaa parempaan kierrätysasteeseen.
- Sisäsäiliö on valmistettu 100% kierrätetystä HDPE- muovista.
- Ulkokuoren valmistuksessa on
käytetty 30% kierrätettyä terästä.

Canton avulla erilaisten jätevirtojen
lajitteleminen on ergonomisempaa
ja taloudellisempaa. Erilaiset täyttöaukot ovat vaihdettavissa.
Aukkojen merkinnät on mahdollista saada useissa RAL- väreissä.
Tarrat on mahdollista räätälöidä
toiveiden ja yritysmuotoilun
mukaan.
CANTO 3

YKSILÖLLINEN
- Erilaisia materiaalitehosteita
- Yksilölliset tarrat ja merkinnät
- Erilaiset täyttöaukot ovat mahdollisia
- Saatavana monia erikoisvärejä

CANTO 5

CANTO 02

CANTO 03

CANTO 04

CANTO 05

Tilavuus

2 x 30 L

3 x 30 L

4 x 30 L

5 x 30 L

ST

Materiaali

Ruostumaton teräs/ HDPE

KG

Paino

48 kg

61 kg

74 kg

87 kg

Mitat K x L x S

730 x 650 x 387 mm

730 x 895 x 387 mm

730 x 1140 x 387 mm

730 x 1385 x 387 mm

Pinnat

RST harjattu/ jauhemaalattu

Vaihto ehdot

Yksilölliset täyttöaukot/ koottu moduuleista

PWS- ARVOSTAMME, ETTÄ KIERRÄTÄT

MAANALAINEN JÄRJESTELMÄ

JÄTEASTIAT

KOKONAAN TAI OSITTAIN

SIIRRETTÄVÄT ASTIAT JÄT-

MAAHAN SIJOITETTU

TEILLE JA KIERRÄTYKSEEN

KIERRÄTYSASEMA

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN SÄILIÖT

BIO SELECT

SIIRRETTÄVÄT POLTTOAINESÄI-

ORGAANISEN JÄTTEEN ASTIA

LIÖT
SIIRRETTÄVÄT ÖLJYSÄILIÖT

JULKISET TILAT

HUOLTO
ASTIOIDEN KÄSITTELY

ROSKA-ASTIAT

JAKELU, KERÄILY JA KIERRÄTYS

LAJITTELUKALUSTEET

REKISTERÖINTI

PWS on osa ESE-konsernia, joka on Euroopan johtava jätteiden ja kierrätettävien materiaalien
tilapäisten säilytysratkaisujen valmistaja. Laajaa tuotevalikoimaamme täydentää täyden palvelun
ohjelmamme, joka kattaa kaiken syntypaikkalajittelusta vanhojen astioiden kierrätykseen, astioiden
jakeluun ja rekisteröintiin. Pyrimme aina täyttämään asiakkaidemme tarpeet. Noudatamme kestävän
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Part of the ESE World

Kehitämme tulevaisuuden jätejärjestelmiä

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar

kehityksen periaatteita kaikissa prosesseissa tuotekehityksestä tuotantoon ja kuljetuksiin.

