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Elektronikbox
Källsortering
Ger plats för ytterligare fraktioner
Möbler, behållare och vagnar

Med PWS elektronikbox kan fler fraktioner sorteras på ett yteffektivt sätt. Boxen har delat
rött lock och passar för glödlampor, lågenergilampor, batterier och elavfall. Boxen hängs på
kärlets framsida när det är dags för tömning.

Elektronikbox 2-Fack
Tekniska specifikationer
Volym: 6,5 liter fördelat på två fack
Dimensioner i mm: B x H x D
ca 352 x 205 x 200 mm
Färg: Mörkt grå behållare, röda lock
Möjliga tillbehör
• Helt lock
• Moteringskena för upphängning på vägg/dörr
• Dekaler
• Möjligt att få med 100 % återvunnet material
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•

Elboxen är försedd med två upphängningstappar med ett cc
mått 80 mm. Upphängningstapparna är på 6,5 mm i diameter och är placerade ca 10 mm från elboxens bakvägg.

•

Elboxen hängs på kärlets lyftkant eller på fyrfackskärlens
T-ben.

•

Elboxen går att placera på följande PWS kärl: 140, 190, 240,
370 och 660 L
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Elektronikbox 3-Fack
Källsortering

Möbler, behållare och vagnar
Tekniska specifikationer
Volym: 10 liter fördelat på tre fack
Fack 1 är på ca 2,5 liter
Fack 2 på ca 4 liter
Fack 3 på ca 2,5 liter
Dimensioner i mm B x H x D:
ca 450 x 200 x 200 mm
Färg: Mörkt grå behållare, röda lock
Möjliga tillbehör
• Helt lock
• Moteringskena för upphängning på vägg/dörr
• Dekaler
• Möjligt att få med 100 % återvunnet material

Dekaler

Elboxen går att dela av till tre fack med två avdelare.
Leverans med tre separata lock som täcker
respektive fack.

För att förenkla användingen av Elboxen så föreslår vi
att locken präglas eller som alternativ en insats där ni
som kund väljer vilken information ni vill ge till era
abonnenter.

Väggfäste
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