SOPTUNNESKYDD

UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MILJÖER

Soptunneskydd
Ett soptunneskydd i stål är en underhållsfri, snygg och
gedigen lösning som både gör platsen där du har dina
soptunnor snygg men som även skyddar dem. Inga fler
omkull blåsta soptunnor att jaga runt!
Soptunneskydden finns i 4 olika material/färger och 4
olika storlekar. Vi har utvecklat en Duo lösning med 3
väggar där du kan ha 2 soptunnor bredvid varandra,
och en Singel lösning för 1 soptunna. Utöver finns
varianter med 2 väggar som ger stor flexibilitet. Vi
erbjuder 5 olika designs. Vill du göra din lösning ännu
lite mer personlig kan vi skära ut din gatuadress eller
familjenamn på sidorna av soptunneskyddet.
Produkterna tillverkas av stål vilket gör dem hållbara och underhållsfria. Soptunneskydden finns tillgängliga i flera olika
material, storlekar, färger och många spännande designs.
Våra skärmar lämpar sig väldigt bra som insynsskydd

och vindskydd. En eller flera skärmar kan placeras runt
altanen, vid garageuppfarten, entrén,
balkongen/terrassen, spa/poolområdet eller i
trädgården för att skapa ett mer privat område med
en stilfullhar
inramning
skydd
vind.
I Sverige har vi ingen gemensam standard för soptunnor alla kommuner
lite olikaoch
regler.
Demot
flesta
kommunerna har 4 storlekar på sopkärl; 140l/190l/240l/370l. I vissa områden sorterar man matavfall och då
har många två soptunnor, t ex en 140 liter för matavfall och en 190/240/370l för hushållssopor.

SORTIMENT

Vi har tagit fram flexibla lösningar som passar de flesta kombinationer av soptunnor. Soptunneskydden bygger
på skärmar som sidor som fästs vid stolpar och skruvas fast med skruv/mutterkit. Beroende på hur produkten
skall fästas vid marken erbjuder vi olika lösningar.

DUOLÖSNINGAR
Duo rymmer 2 soptunnor. En 140l soptunna samt ytterligare en 140l alt. 190l, 240l eller 370l.
Du kan välja mellan 3- och 2-väggslösning beroende på hur dina förutsättningar ser ut.

Duo 3 vägg
Består av en långsida och 2 kortsidor. Detta gör
det enkelt att rulla in och ut soptunnorna.
Mått 1525(l)x925(b)x1125(h)

Duo 2 vägg
Består av en långsida och en kortsida som kan
kombineras fritt, vilket ger stor flexibilitet för att
skapa det skydd som behövs.
Mått 1525(l)x925(b)x1125(h)

Obs! Bilderna visar design Paket med Skräddarsydd signatur i Cortenstål. Skräddarsydd signatur är ett tillägg
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SOPTUNNESKYDD
Ett soptunneskydd i stål är en underhållsfri, snygg och
gedigen lösning som både gör platsen där du har dina
soptunnor snygg men som även skyddar soptunnorna.
Inga mer omkull blåsta soptunnor att jaga runt!

Soptunneskydd

SINGELLÖSNINGAR

Soptunneskydden finns i 4 olika material/färger och 4
Singel rymmer en soptunna; 140l alt. 190l,. 240l, eller 370l.
olika storlekar. Vi har utvecklat en Duo lösning med 3
Du kan välja mellan 3- och 2-väggslösning beroende på hur dinaväggar
förutsättningar
där du kanser
ha ut.
2 soptunnor bredvid varandra,
eller en Singel lösning där du kan ha 1 soptunna. Till
detta har vi sedan varianter med 2 väggar som ger stor
flexibilitet. Vi erbjuder 5 olika designs . Vill du göra din
lösning ännu lite mer personlig kan vi skära ut din
gatuadress eller familjenamn på sidorna av
soptunneskyddet.

Singel 3 vägg
Består av 3 lika långa sidor som bildar ett bra
utrymme som gör det enkelt att rulla in och ut
soptunnorna.
Mått 925(l)x925(b)x1125(h)

Våra skärmar lämpar sig väldigt bra som insynsskydd
och vindskydd. En eller flera skärmar kan placeras runt
altanen, vid garageuppfarten, entrén,
balkongen/terrassen, spa/poolområdet eller i
Singel
2 vägg för att skapa ett mer privat område med
trädgården
Består
av
2 likainramning
långa sidor
som
kanmot
kombineras
en stilfull
och
skydd
vind.
fritt, vilket ger stor flexibilitet för att skapa det
skydd som behövs.
Mått 925(l)x925(b)x1125(h)

DESIGNS
Vi erbjuder 7 olika designs på våra soptunneskydd. Designmönstret placeras på en utvald sida.
Vi gör även soptunneskydd i ett basutförande, dvs utan design men i alla våra fyra material/färger.

1. Blad

4. Geometri

6. Paket

9. Block

10. Svaj

Obs! Bilderna visar design Paket med Skräddarsydd signatur i Cortenstål. Skräddarsydd signatur är ett tillägg
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11. 3 linjer

SOPTUNNESKYDD

MATERIAL & FÄRGER
Alla våra soptunnelösningar kan fås i följande färger/material.
Corténstål & rostfritt stål med borstad yta

Pulverlackat galvaniserat stål
Välj mellan våra två standardfärger:

CORTÉNSTÅL

ROSTFRITT STÅL, BORSTAT

SVART
RAL 9005 MATT

ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT

Vi använder färger i RAL skalan (Europeiskt färgsystem som definierar färger för bestrykningar: ralfarger.se).

Notera att färger i på vår sajt och i våra produktblad inte återger färgen korrekt.

Samtliga soptunneskydd har vi vårt
varumärke utskuret i högra hörnet på en av
sidorna.
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SOPTUNNESKYDD

SKRÄDDARSYDD SIGNATUR
Vi erbjuder möjligheten att skära ut ert familjenamn eller gatuadress lodrät på både på Duo och Singel
produkterna. Ett kul och personligt sätt att ytterligare funktion och unikitet.
>Placeringen på båda kortsidor är lodrät, text läses nedifrån och upp.
>Placering: start 100mm från nedre kant. Om inget annat avtalas så är
texten högerställd, 100mm från sida. Soptunneskyddet sett framifrån.
>Bokstäverna är 65mm höga. Om namnet inte ryms sker en anpassning.
Ni förser oss med text och vi skickar pris samt ordererkännande före
produktion (se vår beställningsprocess för mer information).
Typsnitt att välja mellan:

Arial
Times New Roman
Gill Sans MT
Calibri
Garamond
Bokstäverna skrivs alltid i VERSALER
Laserskärningstekniken tvingas ändra lite i vissa bokstäver/siffror för att de skall "hänga samman".
T ex A/B/D/O/P/Q/R/Ö/A/Å/Ä, 0,4,6,8 etc,
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SORTIMENT MONTERINGSTILLBEHÖR

SOPTUNNESKYDD INGÅR VID KÖP
Med Soptunneskyddet ingår skärmar/sidor, tillhörande och i material/färg matchande stolpar samt
skruv/mutterkit för montering av skärm vid stolpe. Vi har utvecklat olika lösningar för fästning vid mark men
dessa finns som tillbehör som kunden själv kan välja att lägga till beroende på förutsättningar (se längre fram).

Stolpar
Stolpar till Soptunneskydd; Enkel öron samt Dubbelöron - vik, 1125mm (h)
Svarta pulverlackerade stolpar 50x50mm
Antracitgrå pulverlackerade stolpar 50x50mm
Rostfria borstade stolpar 50x50mm
Mörkgrå stålstolpar för Corten 50x50mm
Till Cortenskyddet ingår Mörkgrå stål stolpar. Dessa kommer att rosta men på samma sätt/tid’’
Som Cortenmaterialet.
Stolpe Enkelöra

Stolpe Dubbelöron
Vinkel 90

Skruv/Mutterkit
Skruv/mutterkit M6 - för fästning av skärm vid stolpe

6ESV Svart Stolpkit - 3st M6 bult, 3st M6 mutter (rostfria), 6st svarta caps/bricka

6EAG Antracitgrå Stolpkit - 3st M6 bult, 3st M6 mutter (rostfria), 6st svarta caps/bricka

6ERF Rostfritt borstat Stolpkit - 3st M6 bult, 3st M6 mutter (rostfria), 6st ljusgrå caps/bricka

6EC

Mörkgrå Stålstolpar (för Cortén) Stolpkit - 3st M6 bult, 3st M6 mutter (rostfria), 6st svarta caps/bricka

Antal
Antal

Duo 3 vägg

Duo 2 vägg Singel 3 vägg Singel 2 vägg

Stolpe enkelöra

2

2

2

2

Stolpe dubbelöra

2

1

2

1

Skruv/mutter kit

6st

4 st

6st

4st

Vikt
Duo 3 vägg
Vikt i kg( ca)

106

Duo 2 vägg Singel 3 vägg Singel 2 vägg
80

78
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MATERIALFAKTA

MATERIALFAKTA - generell
Galvaniserad stål
Genom galvanisering ges produkten ett starkt skydd mot
korrosion (rost). Ytbehandlingen utförs enligt standarden
SS-EN ISO 1461. Utöver detta pulverlackerar vi
produkten. Resultatet blir en produkt med hög finish som
lämpar sig bra för både inom och utomhusbruk.

Cortén
Cortenstål är ett stålmaterial som är både rosttrögt och starkt. Namnet, CORTEN, kommer från de viktigaste egenskaper: Korrosionsmotstånd (CORosion
resistance) – draghållfasthet (TENsile strength). Rosttrögt stål utvecklades i USA
under början av 1900-talet.
På senare tid har detta material blivit populärt i trädgårdar och på byggnader. När
du får din Corten produkt har den sin ursprungliga mörkgrå stålfärg. Den
rostiga ytan bildas långsamt när produkten får stå utomhus. Efter någon
vecka börjar den rostiga färgen att synas och med tiden blir den mörkare
och mörkare.
Cortenstålet behöver ett varierat klimat där det utsätts för fuktig luft, och
emellanåt får torka helt, för att bäst bilda den rostiga skyddande ytan.

Patinan hos Corten påverkas av miljön, fuktigheten och ljuset och fortsätter att
förändras över tid. Man bör beakta risken med att rostvattnet kan missfärga/smitta
andra mer porösa material, till exempel betong, stengods och textilier. Dock är
det framförallt under de första 6 månaderna som avrostningen är som aktivast,
därefter minskar risken att ”smitta” andra material med rost.

Lämpar sig både för inomhus och utomhus bruk men färgen måste skapas utomhus
först.

WidalDesign AB | Ekebergsvägen 17 | 305 75 Getinge 072-2284903 | info@widaldesign.se | widaldesign.se. 20201103

MATERIALFAKTA

MATERIALFAKTA – generell, forts.
Rostfritt borstat stål
Rostfritt är ett material som används i allt från krävande konstruktioner inom
bygg, maskin, medicin, processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg
och rakblad.
Rostfritt bästa egenskap är dess förmåga att stå emot korrosion (rost). Till
vår rostfria standardskärm har vi valt kvalitén 4404 vilket är ett syrafast
rostfritt stål, vilket gör att korrosions beständigheten är mycket god. Syrafast
stål tål bland annat salt bättre än vanligt rostfritt.

Vi är öppna för att använda andra rostfria kvaliteter om detta efterfrågas. Den
borstade ytan fås genom borstning/gradning efter det att skärningen av
designen är gjord.

Pulverlackering
Pulverlackering är en bra och miljövänlig process för produkter som skall användas i tuff miljö med krav på lång livslängd och
hög finish. Metoden är helt fri från lösningsmedel. Våra polyesterfärger är av hög kvalité som uppfyller alla krav enligt
europeisk standard såsom Qualicoat & GSB. Vi använder RAL skalan när vi talar om färger på våra produkter,
(www.ralfarger.se).

Kvalité
Våra skärmprodukter tillverkas i 3,0mm tjockt material. Samtliga material är utvalda för att klara vårt svenska klimat.
Skärmarna och dess mönster skärs av moderna fiberlasermaskiner med stor exakthet och precision.
Monteringstillbehören är ytbehandlade genom galvanisering, pulverlackering alternativt rostfria för god hållbarhet.
Våra produkter är underhållsfria
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SORTIMENT MONTERINGSTILLBEHÖR

MONTERINGSTILLBEHÖR (TILLVAL)
Stolpfot
Stolpe träs över Stolpfot. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutterkit.

Stolpfot 45x45mm, bottenplatta 150x150mm, höjd 250mm
441SV Stolpfot med WidalDesign hålmönster, Svart galvaniserad 45mmx45mm
441AG Stolpfot, med WidalDesign hålmönster, Antracitgrå galvaniserad 45mmx45mm
441C

Stolpfot, med WidalDesign hålmönster, Stål galvaniserad 45mmx45mm

Skruvar till montering av Stolpfot vid mark/underlag
För montering av Stolpfot vid trä eller betongunderlag. Beställs separat.

Skruvkit för fastsättning av Stolpfot i trä, sten eller betong
447F

4 st Skruvar, 8mm+ plugg, längd 60mm

Stolpsko
Stolpsko skruvas fast på betong plint med gänga M20.
Stolpe träs över Stolpsko. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutter kit.

Stolpsko galvaniserad 45x45mm gängad för montering på betongplint M20
442

Stolpsko med WidalDesign hålmönster, 45x45mm, gänga M20

Ingjutningsrör
Ingjutningsrörets nedre del, 500mm gjuts ner i marken
Stolpe träs över Ingjutningsröret övre del. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutterkit.

Ingjutningsrör galvaniserat för nedgjutning i mark
443

Ingjutningsrör med WidalDesign hålmönster, 45x45mm, L 750
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SORTIMENT MONTERINGSTILLBEHÖR

ARTIKLAR MONTERINGSTILLBEHÖR, forts

Skruv/mutterkit M8
Skruv/mutterkit M8 - fästning Stolpfot/Stolpsko/Ingjutningsrör vid stolpe
48SV

Svart Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka

48AG

Antracitgrå Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka

48RF

Rostfritt borstat Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st ljusgrå caps/bricka

48C

Mörkgrå Stålstolpar (för Cortén) - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka

Medföljer vid leverans av stolpfot/sko/ingjutningsrör.
1kit/produkt.
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