RENE LINIER
INDEN DØRE
SKRÆDDERSYET
KVALITET
MINIMALISTISK
DESIGN
AFFALDSSPANDE
MED VOKSEVÆRK

BICA VARIANTER

AFFALDSBEHOLDERE

MINIMALSTISK DESIGN.
IØJNEFALDENDE ENKELT.

Metal. Fåes i både 65 og 95 liter. Affaldsbeholder i BICA-serien er elegant og funktionel.
Frontdør med softclose og integreret poseholder gør tømning nemt. Beholderne fåes med 4 forskellige typer indkast.

65 liter
H: 84,5
B: 30
D: 30 cm

860 - antracit grå

863 - sort

861 - hvid

95 liter
H: 84,5
B: 42,5
D: 30 cm

834 - antracit grå

854 - antracit grå

855 - sort

857 - hvid

H: 75 cm
B: 60 cm
D: 30 cm

“Restaffald”

“Flasker”

“Papir”

(95 liter)

(65 liter)

(65 liter)

BICA SERIEN

BICA KOMBINATIONER

ELEGANT OG TIDLØS

KOMBINÉR EFTER BEHOV

Stål. Carbi affaldssorterings-station i top kvalitet. Leveres med poseholder og
låg, der skjuler posen. Denne model kan også leveres med tre ens indkast.

BICA-serien er moduler, der kan samles så de matcher
behov og plads. Højde og dybde er ens på alle modeller.

834 - børstet stål

BICA RUND

RIMELIG RUND OG RUMMELIG.

RENE LINIER GIVER MANGE
MULIGHEDER FOR PLACERING.

Rund affaldsbeholder i køligt design. Affaldsbeholderen leveres med poseholder,
og låg, der skjuler posen. Fåes i farverne antrasit, sort og rustfri stål.

60 - 90 liter

222

H: 65 - 76 cm
D: 35 - 40 cm

MODULSYSTEM
MED VOKSEVÆRK

BICA

DISKRET MED OG UDEN MØNSTER.

100 liter
H: 80 cm

Elegant affaldsspand i stilrent design. Affaldsspanden
leveres med poseholder og låg, der skjuler posen og
4 justerbare ben sikrer at affaldsspanden står perfekt.

B: 38 cm
D: 38 cm

220 - antrasit eller sort

221 - antrasit eller sort

BICA FLEX

SMALL. MEDIUM. EXTRA LARGE.
Skifter behovet er BIKA FLEX modulsystem den rigtige
løsning, der sikrer, at du har plads til at sortere og opbevare
affaldet - uanset om det er små eller store mængder.

BICA ERGONOMI

DET SKAL FØLES RART. HVER GANG.

AFFALDSSORTERING, DER GØR DET SVÆRT,
AT GØRE DET FORKERT!

Med BICA får du affaldsspande, der appellerer til at gøre
det rigtigt - uanset om du skal fylde spanden med affald
eller tømme den. Vælg mellem de forskellige typer indkast.
Firkantet, rund, papir og med løftelåg - og få en ergonomisk
korrekt frontdør med softclose funktion og integreret
poseholder, der sikrer tømning uden forkerte løft.
Fåes i farverne: sort, anthraite, hvid.
Kan også leveres i valgfri RAL farve ved minimum
10 enheder.

FACTS

NEMT OG EFFEKTIVT

FARVER

JUSTERBAR

Alle Bica affaldsspande leveres med poseholder, og
låg, der skjuler posen. Luk op, vip beslaget og skift
posen med et snuptag.

De fleste BICA modeller kan leveres
i andre RAL farver ved bestilling af
10 enheder og males uden beregning.
Ring til os, så sender vi farvekort og et
tilbud.

Alle modeller er med
4 justerbare ben, der
sikrer stabiliteten.

BICA RAMMER

ALTID DEN SAMME. ELLER...?
Med forskellige låg kan du enten vælge at din
spand kun kan bruges til en type affald - eller du
kan købe løse låg og skifte når det passer dig.

ÅBEN FOR MULIGHEDER.
MÅSKE ENDDA I BEGGE SIDER.
LUNE er futuristiske skraldespande udført i rustfri børstet stål. De leveres
i 2 størrelser. Enten 25 ltr. med indkast i en side eller 70 ltr. med indkast i
begge sider. Begge modeller har smart poseholder.
LUNE er et højkvalitetsprodukt, der bevarer sit smukke ydre og samtidig
er let at rengøre.

223 - børstet stål
H: 70 - 90 cm
D: 25 - 36 cm

967 - Børstet stål
966- Aluminium
H: 71 cm
D: 41

SKIFT INDSATS OG GØR DET LET
AT SORTERE, HVER GANG.

AFFALDSSORTERINGSSYSTEM MED BEHOLDERE SOM KAN
SKIFTES EFTER BEHOV. VÆLG MELLEM FLERE TYPER INDKAST,
OG FÅ EN LØSNING, DER PASSER TIL DINE BEHOV.

965 - Lakeret stål
H: 88 cm
D: 62 ltr.: 52 cm eller 83 ltr.: 60 cm

SPLIT SYSTEM

ORGANISK I ALLE
ENDER OG KANTER.
Paxa er beholdere i moduler til kildesortering. Modulerne
er forbundet med magneter og kan placeres i længde eller
stå som en klynge. Paxa er forsynet med poseholder og låg i
bambus. På grund af den kompakte fiberstruktur er bambus
stærkere end nogen anden træsort, og har derfor lang holdbarhed. Paxa kan leveres med stabler til krus, farvet ring ved
indkast og mærkater.

Vario er et modulopbygget affaldssystem fremstillet i høj
kvalitet med masser af muligheder. Fåes i to størrelser med
høj eller lav top og flere typer låg. Farvede indkast og/eller
følgende tekster eller sorteringsmærkater: organisk, papir,
plastik, plastflasker, dåser, blandet genbrug, glas, restaffald,
papir & pap. Vario leveres med poseholder eller inderbeholder
og den store frontdør gør tømning nem.

Split er et affaldssorteringssystem med 3 beholdere,
der kan tages ud. Med Split kan du vælge mellem 4 typer
indkast, rund indkast, papirindkast, indkast med låg og
vandtæt indsats til krus som stabler op til 750 krus.
Indkast kan leveres med farvet ring og/eller tekster:
organisk, papir, plastik, restaffald og krus.

MILJØ

DU KAN IKKE LÆNGERE BESTEMME OM DU VIL SORTERE DIT AFFALD.
MEN, DU KAN VÆLGE EN SMUK LØSNING, DER GØR DET LIDT SJOVERE.
Vidste du at Folketinget har besluttet, at vi alle skal sortere mere og udnytte ressourcerne i vores affald?
Det giver rigtig god mening. Men, kan også give nogle udfordringer når de nye vaner skal fungere i praksis.
Derfor har vi udviklet et bredt sortiment af kvalitetsprodukter og en række mærkater, der vejleder helt enkelt.
Luk op og lad dig inspirere.
Vi glæder os til at høre fra dig, når du er klar til det.

ARKITEKTTEGNET

PAPIRKURV
På udkig efter en papirkurv, der ikke skæmmer dit kontor?
Så vælg én af vores flotte produkter - f.eks. Carbi 4016.
Den er rummelig og har samtidig et slankt
stilfuldt design. Indvendig ring holder posen på plads
og øverste ring i aluminium skjuler posen.

BESTIL ONLINE ELLER
BOOK ET KONSULENTBESØG
VED DU ALLEREDE HVAD DU VIL HAVE, SÅ ER DU ALTID VELKOMMEN
I VORES WEBSHOP. VIL DU HELLERE INSPIRERES LIDT MERE,
INDEN DU BESLUTTER DIG, SÅ....
- ring til os på tlf. 82 30 40 00 og book et besøg med en af vores konsulenter.
Vi kommer gerne og lytter til dine ønsker. Så kan vi samtidig gå en tur rundt i huset
og kigge på hvilke muligheder, der passer bedst til jer.
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