
MolokDomino™ 

underjordsbehållare

Molok Domino för källsortering

• Oändliga möjligheter att anpassa bekläd-
nadsmaterialet till den omgivande miljön

• Ytbesparande, 60% av volymen under 
mark

• Modulsystem som medger att behållar- 
volymen kan fördelas på 1, 2 eller 3  
fraktioner

• Idealiskt system för återvinnings stationer 
och fastighetsnära insamling. Antalet 
fraktioner kan lätt justeras vid ändrade 
behov

• Krantömning - för bättre arbetsmiljö
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Underjordsbehållare
MolokDomino™ -  
Semi underground, delvis nedgrävd  

•   Baserat på betongkassuner om vardera 3 m³ eller 5 m³

•   Installeras valfritt antal på rad eller i grupp

•   Enskild betongkassun kan fördelas på upp till 3 fraktioner

•   Möjligt att disponera om när behoven förändras

•   Underhållsfria material                    
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• Ytbesparande, 60% av behållaren under mark
• Kapaciteten för en modul är 5 m³,  

behållare kan delas in i 1/2, 1/3 och 2/3  
- kapacitet 2,4 m³, 1,6 m³ och 3,2 m³

• Naturlig förankring, vikt = flytförmåga
• Står emot tryck från mark och grundvatten  

utan risk för deformation
• Helt vattentät

• 10 års garanti på betongkassun

- Matavfall 2x500 liter
- Restavfall 3200 liter
- Plastförpackningar 2400 liter
- Tidningar 2400 liter
- Pappersförpackningar 5000 liter
- Ofärgat glas 1600 liter
- Färgat glas 1600 liter
- Metallförpackningar 1600 liter 

Alla fraktioner på en yta av endast 1,6 x 6,6 m,  
nästan 20 m³

Exempel på den kompletta stationen

Fakta
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Standard är kompositpanel, en blandning 
av återvunnen plast och träfiber, som finns 
i olika kulörer. Alternativa paneler är alumi-
nium i valfri RAL-kulör, återvunnen plast 
eller olika stenmaterial.

Beklädnadspaneler

Installation ihop med Molok Classic Installation med 4 enheter i kvadrat

Anodiserad aluminum Målad aluminium Komposit

Återvunnen plast Sten Keramiska plattor

För matavfall används lyft- 
behållare av HD-polyeten.
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

Fler produkter från                 -familjen

Vi tar hand om allt: 

• Dimensionering

• Projektering 

• Markarbeten

• Installation

Molok Domino -  
en utmärkt lösning för  
vårt nordiska klimat.
Snö - inga problem! 14
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