SOPTUNNESKYDD

UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MILJÖER

Soptunneskydd
Ett soptunneskydd i stål är snyggt och
underhållsfritt och gör platsen där du har dina
soptunnor snygg och skyddar soptunnorna. Inga
mer omkullblåsta soptunnor!
Vi har utvecklat en stilren lösning där du kan ha
två soptunnor bredvid varandra samt välja om du
vill ha två eller tre väggar, vilket ger en stor
flexibilitet. Soptunneskydden finns i tre olika
material/färger. Vi erbjuder tre olika mönster samt
valet att inte ha något mönster. Vill du göra din
lösning ännu mer unik kan vi skära ut din
gatuadress eller familjenamn på ena sidan.

SORTIMENT
I Sverige har vi ingen gemensam standard för soptunnor, alla kommuner har olika regler och tunnor.
Vi har tagit fram flexibla lösningar som passar de flesta kombinationer med två stycken soptunnor.
Soptunneskydden bygger på skärmar som levereras i platta paket och som enkelt skruvas ihop på
plats.

MODELLER
Alla tre lösningar har måtten (i mm):
1460 (längd- långsida)x870 (djup-kortsida)x1120 (höjd)

Duo 3 vägg
Är en fristående lösning som
består av en långsida och två
kortsidor. Detta gör det enkelt
att rulla in och ut soptunnorna.
Ett stag håller tunnorna på
plats.

Duo 2 vägg - Höger
Består av en långsida och
en högerplacerad kortsida.
Långsidans kant är vikt och
skall fästas mot vägg eller
dyl. Förborrade hål finns.
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Duo 2 vägg - Vänster
Består av en långsida och
en vänsterplacerad kortsida.
Långsidans kant är vikt och
skall fästas mot vägg eller
dyl. Förborrade hål finns.

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!
Vi erbjuder tre olika mönster på våra soptunneskydd alternativt i basutförande utan mönster.
Soptunneskydden finns i 4 olika material/färger
Det laserskurna mönstret placeras alltid på produktens långsida.
och 4 olika storlekar. Vi har utvecklat en Duo
lösning med 3 väggar där du kan ha 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.

MÖNSTER

Utan mönster

1. Blad

Soptunneskydd

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
12. Ränder
9. Block
eller i trädgården för att skapa ett mer privat
område med en stilfull inramning och skydd mot
vind.

MATERIAL & FÄRGER
Alla våra soptunnelösningar kan fås i följande standard färger/material.
Produkter som pulverlackeras är även galvaniserade.
Cortenstål

CORTENSTÅL

Pulverlackat stål

SVART
RAL 9005 MATT

ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT

Vi använder färger i RAL skalan (Europeiskt färgsystem som definierar färger för bestrykningar:
www.ralfarger.se).
Notera att färger på vår sajt och i våra produktblad inte alltid återger färgen korrekt.
Samtliga soptunneskydd har vårt
varumärke utskuret på skärmarna
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SOPTUNNESKYDD

SKRÄDDARSYDD SIGNATUR
Vill du göra ditt soptunneskydd unikt kan du lägga till
en Signatur, då skär vi ut din gatuadress eller
familjenamn på en kortsida.
Signatur erbjuds på alla tre modeller (Duo 3 vägg,
Duo 2 vägg – Höger/Vänster) oavsett färger/material.
Kan även kombineras med mönster.

Placering av Signatur. Utgå från att du står
framför produktens långsida.
•
Det finns följande typsnitt att välja mellan:
ARIAL
TIMES NEW ROMAN
GILL SANS MT
CALIBRI
GARAMOND.

Laserskärningstekniken tvingas ändra lite i vissa
bokstäver/siffror för att de skall "hänga samman".
T ex A/B/D/O/P/Q/R/Å/Ä/Ö 0,4,6,8 etc,

HÖGER KORTSIDA

•
•

Duo 3-vägg. Välj Signatur på Höger eller
Vänster kortsida.
Text läses nedifrån och upp.
Texten placeras högerställd lodrät på
kortsidan.

Placering:
A) 17,5 cm från framkant
B) 15 cm över mark.
C) Bokstävernas höjd 6,5 cm.
D) Max utrymme för bokstäver 82 cm =
max 15 st (ink. mellanrum)
•
Bokstäverna skrivs alltid med VERSALER
och i fetstil.

VÄNSTER KORTSIDA
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MATERIALFAKTA

MATERIALFAKTA - generell
Galvaniserat 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,
COR-TEN, 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 Cortenprodukt 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 miljö, fuktighet, ljus och fortsätter att
förändras över tid. Beakta risken 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 inom- och utomhus bruk men färgen måste skapas
utomhus först.
Corten är 100% återvinningsbart.
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MATERIALFAKTA

MATERIALFAKTA – generell, forts.
Pulverlackering
Innan pulverlackering förbehandlas skärmarna med oxilan som säkerställer god vidhäftning och förbättrat
korrosionsskydd (rostskydd).
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 kvalitet
som uppfyller alla krav enligt europeisk standard såsom Qualicoat & GSB. Vi använder RAL-skalan för färger
på våra produkter, (www.ralfarger.se).

Kvalitet & Underhåll
Våra skärmprodukter tillverkas i 3 mm 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.
Du behöver alltid beakta att pulverlackerad/galvaniserad ytor som skadas lite djupare löper risk för att
rostskyddet försämrats och att rost bildas. Var därför alltid lite varsam med lackerade ytor.

Våra produkter är underhållsfria och kan enkelt rengöras med såpa eller diskmedel utblandat i vatten.
Skölj av med vatten.
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MONTERING

SORTIMENT

Soptunneskydd Duo 3-vägg

Soptunneskydd Duo 2-vägg - Höger

223BSV

Duo 3-vägg - Basutförande - SV

222BSVH Duo 2-vägg - Basutförande - SV

223AG

Duo 3-vägg - Basutförande - AG

222BAGH Duo 2-vägg - Basutförande - AG

223BC

Duo 3-vägg - Basutförande - C

222BCH

2231SV

Duo 3-vägg - 1 Blad - SV

2221SVH Duo 2-vägg - 1 Blad - SV

2231AG

Duo 3-vägg - 1 Blad - AG

2221AGH Duo 2-vägg - 1 Blad - AG

Duo 2-vägg - Basutförande - C

2231C

Duo 3-vägg - 1 Blad - C

2221CH

2239SV

Duo 3-vägg - 9 Block - SV

2229SVH Duo 2-vägg - 9 Block - SV

2239AG

Duo 3-vägg - 9 Block - AG

2229AGH Duo 2-vägg - 9 Block - AG

2239C
22311SV

Duo 3-vägg - 9 Block - C
Duo 3-vägg - 12 Ränder - SV

22311AG Duo 3-vägg - 12 Ränder - AG
22311C

Duo 3-vägg - 12 Ränder - C

2229CH

Duo 2-vägg - 1 Blad - C

Duo 2-vägg - 9 Block - C

22211SVH Duo 2-vägg - 12 Ränder - SV
22211AGH Duo 2-vägg - 12 Ränder - AG
22211CH Duo 2-vägg - 12 Ränder - C

Soptunneskydd Duo 2-vägg - höger

Soptunneskydd Duo 2-vägg - Vänster

222BSVH Duo 2-vägg - Basutförande - SV

222BSVV Duo 2-vägg - Basutförande - SV

222BAGH Duo 2-vägg - Basutförande - AG

222BAGV Duo 2-vägg - Basutförande - AG

222BCH

Duo 2-vägg - Basutförande - C

222BCV

Duo 2-vägg - Basutförande - C

2221SVH Duo 3-vägg - 1 Blad - SV

2221SVV

Duo 2-vägg - 1 Blad - SV

2221AGH Duo 3-vägg - 1 Blad - AG

2221AGV Duo 2-vägg - 1 Blad - AG

2221CH

Duo 3-vägg - 1 Blad - C

2221CV

Duo 2-vägg - 1 Blad - C

2229SVH Duo 2-vägg - 9 Block - SV

2229SVV

Duo 2-vägg - 9 Block - SV

2229AGH Duo 2-vägg - 9 Block - AG

2229AGV Duo 2-vägg - 9 Block - AG

2229CH

Duo 2-vägg - 9 Block - C

2229CV

Duo 2-vägg - 9 Block - C

22211SVH Duo 2-vägg - 12 Ränder - SV

22211SVV Duo 2-vägg - 12 Ränder - SV

22211AGH Duo 2-vägg - 12 Ränder - AG

22211AGV Duo 2-vägg - 12 Ränder - AG

22211CH Duo 2-vägg - 12 Ränder - C

22211CV Duo 2-vägg - 12 Ränder - C

Soptunneskydd Duo 2-vägg - vänster
222BSVV Duo 2-vägg - Basutförande - SV
222BAGV Duo 2-vägg - Basutförande - AG
222BCV

Duo 2-vägg - Basutförande - C

2221SVV

Duo 3-vägg - 1 Blad - SV

2221AGV Duo 3-vägg - 1 Blad - AG
2221CV
Duo 3-vägg
1 Getinge
Blad - 072-2284903
C
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MONTERING

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:
• Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
• Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
• Skador på grund av monteringsfel.
• Stormskador (fall för försäkring) eller förstöring genom våld.
• Skador på konstruktion som ändrats på plats.
• Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd
• Rengör med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj sedan av med vatten.
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MONTERING

VERKTYG FÖR FÖR MONTERING

Montering av soptunneskydd
Produkterna levereras komplett inklusive skruv/mutterkit i ett platt paket.
Skärmar i stål är tunga. Vi rekommenderar att ni är två personer vid ihopsättning.

Handskar
2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.
Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

Vikter
Duo 3 vägg
Vikt i kg( ca)

106

Duo 2 vägg Singel 3 vägg Singel 2 vägg
80

78
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52

MONTERING

INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD DUO 3 VÄGG

Vänster

Höger

Långsida 1x skärm

Sidor 2x skärmar. Höger och vänster

Vikta kanter med fyra hål
Invikta fötter med hål

Fyra hål på främre kant. Utskärning för stag bakre kant
Invikta fötter med hål

Stag
Självhäftande gummibit 1x

Skruv/mutterkit M6 2x

Skall fästas runt
utskärningen för
staget för att skydda
mot skav.

Skruv, mutter,
plastbricka,
svarta plastcaps.

INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD DUO 2 VÄGG

Höger
Duo 2 vägg
Höger

eller

Vänster
Duo 2 vägg
Vänster

Långsida 1x skärm

Sidor 1x skärmar. Höger eller vänster

Vikta kanter med fyra hål
Invikta fötter med hål

Fyra hål på främre kant samt vikt bakkant med fyra
hål. Invikta fötter med hål

Skruv/mutterkit M6 1x
Skruv, mutter,
plastbricka, svarta
plastcaps.
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MONTERING

MONTERING SOPTUNNESKYDD
Soptunneskyddet kommer komplett levererat i ett platt paket.
De ”vikta fötterna” som finns på samtliga delar skall vara vända inåt mot soptunnorna.
Långsidan är bockad och har fyra utskurna hål som matchar hålen på kortsidorna.
Kortsidorna har fyra utskurna hål.
Kort- och långsidorna skall skruvas ihop med bilagda M6 skruv/mutterkit.
Kortsidorna skall placeras utanför långsidans vik.

DUO 3 VÄGG
Ta en kortsida med fyra hål och matcha långsidans fyra hål.
Kortsidorna skall ligga utanför långsidans vik.
Skruva ihop dessa med bifogade skruv/mutterkit. Säkerställ att
de vita plastringarnas fårade sida riktas ut från plåten för att
säkerställa att capsen går att sätta fast. Skruva fast båda
sidorna vid långsidan.
Staget skall löpa mellan kortsidorna. Den bifogade
gummibiten skall fästas i utskärningen för staget för att skydda
mot skav.
Täck skruvarna på utsidan av skyddet med tillhörande caps.

DUO 2 VÄGG

Plastring /caps

Kontrollera på vilken sida av långsidan du skall fästa
kortsidan för just din modell, Höger eller Vänster.
Ta kortsidan med fyra hål och matcha långsidans fyra hål.
Sidan skall ligga utanför långsidans vik.
Skruva ihop dessa med bifogade skruv/mutterkit. Säkerställ
att de vita plastringarnas fårade sida riktas ut från sidorna för
att säkerställ att capsen går att sätta fast.
Täck skruvarna på utsidan av skyddet med tillhörande caps.
Långsidans fria sida har ett vik med fyra förborrade hål.
Skruva fast långsidans vik mot vägg eller dylikt för att få
stabilitet. Montera skruv, mutter och bricka i dom fyra hålen
på kortsidans vikta del enligt ovan, täck med caps.

FASTSÄTTNING I MARK
Använd hålen i fötterna (diameter 9 mm) för att fästa soptunneskyddet mot
mark/betong/trä/jord/asfalt på det sätt som dina förutsättningar kräver.
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