
Speciallock för återvinning

Tunna 90 liter
Stabil tunna som är 
lämplig för utrymmen 
där man hanterar
större mängder avfall 
och återvinning.

Gångjärn, vagn, lock mm. fi nns 
som tillbehör

Tål värme och kyla från 
-5ºC till +60ºC

Livsmedelsgodkänd 
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PRODUKTFAKTA Behållare 90 liter
Produktpresentation för kataloger:
Behållare 90 liter
En verklig allroundtunna i mycket hög kvalitet och 
med ett brett program av tillbehör. 90 liters tunnan 
passar i miljöer där man hanterar en större mängd 
avfall, t.ex. på kontoret, i lunchrummet, i butiken, på 
lagret eller verkstaden.
Den är livsmedelsgodkänd och klarar s.k. klavering. 
Passar att bygga samman i en rad som återvinnings-
station (även tillsammans med 60- liters tunnan). 
Lock, gångjärn, koppling och vagn fi nns som tillbehör. 
Matchande plastpåse och återvinningssymboler fi nns 
också som tillbehör.

Produktegenskaper: Produktfördelar:
• Tillverkad i PP
•  Maxlast 100 kg
•        Tål temp. från -5ºC till +30ºC

•        Ergonomiska handtag, lätt att lyfta
•        Staplingsbar
•        Livsmedelsgodkänd
•        Lättplacerad

Användningsområden: Tillbehör:
• Kontoret
• Skolköket
• Verkstaden
•        Lagret
• Hemmet

•         Plastpåsar
•         Lock
•         Gångjärn
•         Vagn och vagnskoppling
•         Återvinningsetiketter

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778020 KEBAsort Multi purpose container 90 litres blue 7393031389002 x

778021 KEBAsort Multi purpose container 90 litres Yellow 7393031389019 x

778022 KEBAsort Multi purpose container 90 litres Green 7393031389026 x

778024 KEBAsort Multi purpose container 90 litres Red 7393031389040 x

778023 KEBAsort Multi purpose container 90 litres Grey 7393031389030 x

778025 KEBAsort Multi purpose container 90 litres Black recycled 7393031389415 x

778044 KEBAsort lid for 90 litres container Blue 7393031389095 x

778045 KEBAsort lid for 90 litres container Yellow 7393031389101 x

778046 KEBAsort lid for 90 litres container Green 7393031389118 x

778047 KEBAsort lid for 90 litres container Red 7393031389125 x

778049 KEBAsort lid for 90 litres container Grey 7393031389149 x

778055 KEBAsort lid for 90 litres container Black recycled 7393031389422 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.

Mått - Vikt etc.
Artikel Mått HxLxB Vikt Fp Mått förp Förp.vikt Antal/pall Pallvikt
KEBAsort 90l 610x490x490 2,6 kg 1 x x 80 st 234 kg

Lock 90l

Palldimension behållare 90l: B:800 x L:1200 x H:2200


