
Affalds- og linnedstativer
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Sikkerhed
Undgå direkte berøring af affald.

Lugtfri affaldsopbevaring med 
det tætte selvlukkende stativ 
”Clappy”.

Fleksibilitet
Fås med og uden låg.

Låg kan leveres med softclose
for lydsvag brug.

Hygiejne
Glatte rengøringsvenlige overflader.

Rustfrit stål der tåler desinficering.

Fodbetjent låg så man undgår berøring.

Ingen berøring af den ”beskidte” del af
posen ved skift af affaldspose.

Orden
Låg i forskellige farver til markering 
af affaldstype.

Standard
Passer til standard
affalds- eller linnedsække.

Affaldsstativer
Egenskaber
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Clappy

Clappy, 4 hjul

Varenr. 83MS71

BxDxH: 585x490x975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.

Clappy, 4 hjul m. autobremse

Varenr. 83MS73

BxDxH: 585x490x975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.

Clappy, for vægmontering

Varenr. 83MS72

Kan åbnes ved brug af fodpedal 
eller håndtag i top.

BxDxH: 585 x 490 x 975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.

Kørehåndtag for Clappy

Varenr. 837HDL

Clappy er et nyt og innovativt koncept for af-
faldsopbevaring. Selv om stativet ikke har låg, 
er det altid lukket og begrænser maksimalt 
lugtgener fra affaldet.

Låget åbnes med fodpedal.
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Affalds-/linnedstativer

Affaldsstativ enkelt med tremmebund

Varenr. 83W165             Uden låg.
Varenr. 83W165L          Med hængsel for låg.
Varenr. 83W165LTD      Med fodbetjening for låg
                                              og låg med softclosing.

Affaldsstativ enkelt med ABS bundplade

Varenr. 83MS165L             Med hængsel for låg.
Varenr. 83MS165LTD        Med fodbetjening for låg

                     og låg med softclosing.

Affaldsstativ dobbelt med tremmebund

Varenr. 83W265                 Uden låg.
Varenr. 83W265L              Med hængsel for låg.
Varenr. 83W265LTD           Med fodbetjening for låg

                    og låg med softclosing.

Affaldsstativ dobbelt med ABS bundplade

Varenr. 83MS265L             Med hængsel for låg.
Varenr. 83MS265LTD        Med fodbetjening for låg

                      og låg med softclosing.

NB! låg bestilles separat - se side 8.5

NB! låg bestilles separat - se side 8.5

Spørg vores salgskonsulent om stativer til 3 eller 4 poser.

Vist model
83W165LTD
83DT72

Vist model
83MS265LTD
2 stk. 83DT70
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Affalds-/linnedstativer
Låg til affaldsstativer, farver

Varenr. 83DT70
Varenr. 83DT71
Varenr. 83DT72
Varenr. 83DT73
Varenr. 83DT74
Varenr. 83DT75
Varenr. 83DT77
Varenr. 83DT78

Fenderhjul

Varenr. 83SP31

Fenderhjul kan bestilles som tilbehør
på alle affaldsstativer.

Tillæg for 2 bremsehjul

Varenr. 83LS075GS01

Hjulændring til 4 stk. svingbare hjul
hvoraf 2 er med bremse. 
Skal bestilles sammen med affaldsstativet. 

Låg, farve hvid
Låg, farve grøn
Låg, farve blå
Låg, farve rød
Låg, farve gul
Låg, farve brun
Låg, farve grå
Låg, farve sort

Fold fastgørelsesringen helt ned.

Fold fastgørelsesringen op hele 
vejen rundt i kanten.

Posen sidder nu sikkert fast 
i fastgørelsesringen.

For at fjerne posen
 trækkes let i posens kant.

Dette bevirker, at fastgørelsesringen 
foldes ned og løsner grebet om posen.

Placer posen gennem ringen. Tag fat i posen og fastgørelsesringen.

1

4

2

5

3

6

Softclose på låget sikrer 
en rolig og lydløs lukning 
af affaldsstativet.

Softclose er standard på 
følgende stativer

83W165LTD
83W265LTD
83MS165LTD
83MD265LTD
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Affaldsspande og indsatse

Affaldsspand 40 liter

Varenr. 83MSD104

Affaldsspand
40 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 32 x 38 x 62 cm.
Posestørrelse: 50 x 80 cm.

Varenr. 83E104

Indsats i rustfrit stål 40 liter.

Affaldsspand 70 liter

Varenr. 83MSD107

Affaldsspand
70 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 37 x 42 x 84 cm.
Posestørrelse: 57,5 x 100 cm.

Varenr. 83E107

Indsats i rustfrit stål 70 liter.

Affaldsspand 120 liter

Varenr. 83MSD112

Affaldsspand
120 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 37 x 52 x 97 cm.
Posestørrelse: 70 x 110 cm.

Varenr. 83E112

Indsats i rustfrit stål 120 liter.

Affaldsspand i rustfrit stål

Varenr. 83MSED104

Affaldsspand
40 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83MSED107

Affaldsspand
70 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83MSED112

Affaldsspand
120 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83E104

Indsats i rustfrit stål 40 liter.

Varenr. 83E107

Indsats i rustfrit stål 70 liter.

Varenr. 83E112

Indsats i rustfrit stål 120 liter.



Side 8.7

Transportvogne til affald og linned

Trådbur for linnedtransport

Varenr. 83HC173

Fleksibel transportvogn med
nedfældbare hylder, så vognen
kan fremstå med hylder eller
som trådcontainer.

Tøjsækkestativ

Varenr. 8390130   Ø42,5 cm
Varenr. 8390131    Ø52,5 cm

Udført i pulverlakeret stål. 
Fleksibel ring for påsætning af tøjsække.
Ringdiameter 42,5 cm eller 52,5 cm.
Højde: 90 cm.

Rullecontainer for
affaldstransport

Varenr. 83TBA66SG

For lukket transport af linned
og affaldssække.
Siden kan klappes ned for god
læssehøjde.
Dræningshane i vognens bund.
Kan leveres med og uden
fenderramme.
Flere størrelser, spørg Cisi´s
konsulent.

Vi har mange løsninger 
for transport af linned og affald.
Spørg Cisi´s konsulent til råds, 

så finder vi en løsning.
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Information
Omkring affaldsstativer

Materiale og konstruktion

Udført i 20 mm rustfrit stålrør.

Hammerlit fastgørelse HR 2000
for fastgørelse af pose.

4 svingbare Ø75 mm hjul.

Fås med og uden bundplade
 i ABS plast.

Fås med fodbetjent låg.

Softclose-mekanisme
for låg.

Udføres til 1, 2, 3 eller 4 poser.
(Enkelt og dobbelt stativer er vist i denne 

brochure. Spørg vores salgskonsulent, hvis du 
har brug for større stativer).

Dimensioner

Enkelt-stativer:
BxDxH: 41 x 47,5 x 95 cm.

Dobbelt-stativer:
BxDxH: 66 x 47,5 x 95 cm.

Farve

Stativ i rustfri stål.
Låg fås i 8 farver, se side 8.5.

Bundplade i lys grå.

Rengøringsanvisning

Tåler aftørring med alle neutrale
rengøringsmidler og aftørring med sprit.

Materiale og konstruktion

Udvendig affaldsspand udført i galvaniseret 
lakeret stål eller rustfrit stål afhængig af 

valgt model.

Indsats udført i rustfrit stål.
 

Låget betjenes med fodpedal
med integreret softclose-mekanisme, der 

sikrer støjfri lukning.

Indsatsens glatte udformning og koniske 
form sikrer, at posen let isættes og ikke 

mindst fjernes igen med mindst mulig risiko 
for beskadigelse af posen.

Modeller i størrelse 70 og 120 liter
er udstyret med 2 stk Ø75 mm hjul, 

således at spanden let kan flyttes ved at 
vippe spanden frem.

Farve

Lakerede modeller i lys grå farve
med sort låg.

Rustfrie stål spande
leveres med rustfrit stål låg 

Rengøringsanvisning

Tåler aftørring med alle neutrale
rengøringsmidler og aftørring med sprit.

Information
 Affalds-/linnedstativer

Information
Affaldsspande


