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Den svala marktemperaturen 
minimerar riskerna för lukt
Markens naturligt svala temperatur saktar ner 
bakterieutveckling och minimerar lukter.

Komprimering av avfall 
ökar kapaciteten
Gravitationen komprimerar avfallet med sin egen vikt. 
Gammalt avfall täcks ständigt med nytt.

Tömning utförs 
snabbt och effektivt 
För en Molok® -användare, kan avfallet hämtas mer sällan. Den 
stora kapaciteten minskar trafiken i området och minimerar 
miljöbelastningen. Tömning utförs med kran och avfallet töms via 
bottenöppning i lyftsäcken. Hämtningen är enkel även om staket, 
buskar eller gräsmatta finns mellan lastbil och behållare.

Säker för både användare 
och renhållningspersonal
Krantömning  är säker och ergonomisk och den fysiska 
belastningen minimeras. Inkastluckan är lätt och enkel att 
använda. För att underlätta användning kan polyetenluckan
utrustas med uppställningsbeslag. Lås, som tillval, förhindrar 
missbruk av behållaren och minskar risken för vandalism.

Nedgrävda system 
sparar utrymme
Molok® -underjordsbehållare bygger på att 60 % av behållaren 
är nedgrävd under jord. Behållarna upptar en minimal yta, som 
tillåter praktiska lösningar för avfallshantering även på små och 
begränsade utrymmen.

Inga separata konstruktioner som förråd eller staket runt 
behållarna behövs. Som alternativ till hus frigör systemet 
utrymme för andra ändamål som parkeringsplatser eller lekplatser.

Molok® – kunskap, pålitlighet och kvalitet.

Spara på miljön 
och välj Molok®
Molok® Deep Collection® skyddar miljön på många olika 
sätt och minimerar utsläpp från avfallshanteringen.

En hälsosam miljö för de boende är en allt viktigare 
fråga. Minimering av lukt, enkel användning och 
säkerhet är de övervägande bästa fördelarna med Molok® 
Deep Collection®. Tack vare behållarnas konstruktion, 
kan varken vind eller djur sprida omkring avfallet.

Molok® -behållare har lång livslängd. 
Hållbara material garanterar pålitlig funktion för flera 
årtionden framåt. Behållarna är i hög grad underhållsfria, 
men vid behov kan delar bytas ut eller renoveras.

Deep Collection® minskar mängden 
utsläpp. Längre tömningsintervall reducerar 
bränslekostnader och utsläpp. Deep Collection® minskar 
bränsleförbrukningen med i genomsnitt 30 % jämfört 
med uppsamlingsbehållare på markytan.

En tyst och snabb tömning är knappt 
märkbar. Kranhämtning med lastbilskran är näst intill 
tyst. För samma mängd avfall, tar tömningen av Deep 
Collection® i snitt 50–60 % mindre tid än kärl.

Molok Oy:s verksamhet är certifierad för att möta 
kvalitets- (ISO 9001), miljö- (ISO 14001) och
yrkesmässiga säkerhetskrav (OHSAS 18001).

MOlOK® –
Anpassningsbar design
Molok® är en ren, trygg och ekonomisk lösning för
effektiv och miljövänlig avfallshantering.

Det breda produktsortimentet innefattar både nedgrävda 
och markstående behållare. Våra experter hjälper er att
hitta den  bästa lösningen för era behov och önskemål. 

5 m³ behållare
=

10 st
660 liters sopkärl
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MolokClassic® familjen
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MolokClassic® Plus
 − Kapacitet 3 m³
 − Total höjd 1700 mm, av vilket 

1200 mm är under markytan
 − Diameter 1700 mm
 − Inkastöppning min. 100 x 350 mm, 

max. Ø 600 mm
 − Blandat avfall, tidningar, plast-, 

metall- och glasförpackningar
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MolokClassic® light
 − Kapacitet 2 m³
 − Markstående behållare för kranhämtning
 − Diameter 1700 mm
 − Inkastöppning min. 100 x 350 mm, 

max. Ø 600
 − Blandat avfall, metall och glasförpackningar
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MolokClassic® 240 kärlskåp
 − För upp till 240 liters kärl
 − Höjd 1350 mm, diameter 1050 mm 
 − lämplig för t ex matavfall, 

metall- eller glasförpackningar 
för ett mindre bostadsområde

MolokClassic® 300 l
 − Total höjd 1960 mm, av vilket 960 mm 

är ovanför markytan
 − Diameter 600 mm
 − Inkastöppning 180 mm
 − Skräp (parker), glas och metall

MolokClassic® 5 m³
 − Total höjd 2700 mm, av vilket 

1200 är ovanför markytan
 − Diameter 1700 mm
 − Inkastöppning min. 100 x 350 mm,  

max. Ø 600
 − Blandat avfall, tidningar pappers-, 

plast och metallförpackningar
 − Kan delas för två fraktioner

MolokClassic® 3 m³
 − Total höjd 2700 mm, av vilket 

1200 mm är ovanför markytan
 − Diameter 1300 mm
 − Inkasttöppning öppning 

min. 100 x 350 mm, max. Ø 450
 − Blandat avfall, tidningar, pappers-, 

plast-, metall- och glasförpackningar

MolokClassic® 1.3 m³
 − Total höjd 2700 mm, av vilket 

1200 mm är ovanför markytan
 − Diameter 900 mm
 − Inkastöppning min 60 x 265 mm, 

max Ø 310 mm
 − Matavfallsinsamling sker med Molok® 

Biosystem innerbehållare på 800 liter
 − Skräp (parker), glas, metall och matavfall

MolokClassic® 800 l
 − Total höjd 2700 mm, av vilket 

1200 mm är ovanför markytan
 − Diameter 750 mm
 − Inkastöppning  min. Ø 170 mm, max. Ø 250
 − Matavfallsinsamling  sker med Molok® 

BioSystem innerbehållare på 500 liter
 − Skräp (parker), glas, metall och matavfall

Material HD-polyetylen.
Inkastluckan kan utrustas med lås.
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ANVÄNDS VID
Byggnader (bostadsområden), parker, återvinningsstationer, köpcentra, 
hamnar och stränder, golfbanor, rastplatser och kyrkogårdar

MolokDomino® och MolokClassic® 
referenser

MolokClassic® familjen

BioSystem®
BioSystem® lyftbehållare för MolokClassic® 1.3 m³ och 800 l 

 − lyftbehållare för insamling av matavfall
 − 800 l lyftbehållare för 1.3 m³ behållare
 − 500 l lyftbehållare för 800 l behållare

BEKLÄDNADSPANELER
Komposit (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green), 
återvunnen plast (grön), aluminium, målad aluminium (i valfri RAl-kulör, standard mörkgrå RAl7024)

Komposit
Chestnut Brown

Komposit
Snow Blue

Komposit
Autumn Brown

Komposit
Silver Green

Komposit
Night Sky Black

Målad aluminium (standard-
färg mörkgrå RAl7024)

Komposit
Sunny Beige

Aluminium

Komposit
Stone Grey

Återvunnen plast,
Green

Äldreboende, Finland
Panel: målad aluminium (mörkgrå RAL7027)

Återvinningsstation, Frankrike
Panel; komposit, Autumn Brown

Stadspark, Namibia
Panel: komposit, Sunny Beige

Stadscentrum, Spanien
Panel: aluminium

Bostadsområde, Finland
Panel: aluminium (svart)

Bostadsområde, Sverige
Panel: komposit, Stone Grey

LUCKALTERNATIV

Öppet inkast,
rektangulär (5 m³)

Kombi, liggande + öppen
(5 m³ and 3 m³)

liggande inkastlucka,
polyeten

Stående inkastlucka,
aluminium (5 m³ and 3 m³)

Inkasttrumma
(5 m³ and 3 m³)

Standardfärg är mörkgrå. Tillvalsfärger för inkastluckor: svart, blå, brun, röd, gul, grön och vit.

BioSystem®
1300/800

0.7 m

2.5 m

BioSystem®
800/500

0.6 m

2.4 m
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BEKLÄDNADSPANELER
Komposit (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green), 
återvunnen plast (grön), aluminium, målat aluminium (valfri RAl-kulörer, standard mörkgrå färg RAl7024)

Komposit
Chestnut Brown

Komposit
Snow Blue

Komposit
Autumn Brown

Komposit
Silver Green

Komposit
Night Sky Black

Målad aluminium (standard- 
färg mörkgrå RAl7024)

Komposit
Sunny Beige

Aluminium

Komposit
Stone Grey

Återvunnen plast
Green

BioSystem® 500 l
 − BioSystem® lyftbehållare 500 l
 − För insamling av matavfall, metall 

eller glasförpackningar
 − Passar för MolokDomino®

BioSystem® 2000 l
 − 2000 l lyftbehållare för torrt matavfall
 − För insamling av matavfall, passar även för 

metall eller glasförpackningar
 − Passar för MolokDomino®

DELNINg AV BEhåLLARE

MolokDomino®
MolokDomino® global
odelad 1/1
− Blandat avfall
− Tidningar
− Pappersförpackningar
− Plastförpackningar

MolokDomino® and
MolokDomino® global
delad 1/2
− Blandat avfall 
− Tidningar
– Plastförpackningar
– Pappersförpackningar
– Matavfall (inte för 
   MolokDomino® Global)

MolokDomino®
delad 2/3 + 1/3
− Blandat avfall 
− Tidningar
– Pappersförpackningar
– Plastförpackningar
− Metallförpackningar
− Glasförpackningar

5 m³
1/2 + 1/2
2400 l + 
2400 l

5 m³
2/3 + 1/3

3200 l + 1600 l

5 m³
1/1

5000 l

1600 mm
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5 m³
1/3 + 1/3 + 1/3

3 x 1600 l

MolokDomino®
delad 1/3
− Blandat avfall 
− Metallförpackningar
− Glasförpackningar
– Matavfall (kan delas in för två 500 l behållare)
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MolokDomino® Global
 − Storlek 5 m³ (1600 x 1600 mm)
 − Total höjd 2800 mm, av vilket 1200 mm är 

ovanför markytan
 − Kan delas i två delar för olika sorters avfall 
 − Ytterbehållare av  HD-polyetylen
 − Kan monteras enskilt eller i olika grupper. 

Samma grupp kan innefatta MolokDomino® 
eller MolokDomino® light behållare.

Inkastlucka och öppet inkast.
Inkastluckan kan utrustas med lås.
Mått på inkastöppning:

 − Öppning Ø 450 mm (1/1) Ø 320 mm (1/2)
 − Öppet inkast 720 x 130 mm

1.6 m

5 m³
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MolokDomino®
 − 5 m³ behållare (1600 x 1600 mm)
 − Total höjd 2800 mm, av vilket 

1200 mm är ovanför markytan
 − Kan delas för olika sorters avfall 
 − 5 m³ behållaren kan delas för två 

eller tre lyftsäckar.
 − För upp till sex separata sektioner 

(lyftbehållare a` 500 liter)
 − Kassun av fiberbetong
 − Kan monteras individuellt eller i olika grupper. 

Samma grupp kan innefatta MolokDomino® Global 
eller MolokDomino® light behållare.

Inkastlucka eller öppet inkast. Inkastluckan kan utrustas med lås.
Mått på inkastöppning:

 − Öppning Ø 450 mm  (1/1, 2/3) Ø 320 mm (1/2) 250 x 330 mm (1/3)
 − Öppet inkast 720 x 130 mm
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MolokDomino® light
 − Storlek  2 m³ (1600 x 1600 mm)
 − Markstående behållare för kranhämtning
 − En fraktion, ingen uppdelningsmöjlighet
 − Kan monteras enskilt eller i olika grupper.
 − Samma grupp kan innefatta MolokDomino® eller 

MolokDomino® Global -behållare.

Inkastlucka eller öppet inkast. Inkastluckan kan utrustas med lås.
Mått på inkastöppning:

 − Öppning Ø 450 mm (1/1)

ANVÄNDS VID
 − Stadscentra, gågator och torg
 − Arkitekturiskt krävande miljöer 
 − Byggnader, bostadsområden
 − Köpcentra

 − Offentliga byggnader
 − Parker, hamnar och stränder
 − Återvinningsstationer

0.6 x 0.4 m

2.5 m

1.3 m x 0.6 m

2.5 m

Öppet inkastliggande inkastlucka, polyeten

LUCKALTERNATIV
Mörkgrå är standardfärg. Tillvalsfärger för inkastluckor: svart, blå, brun, röd, gul, grön och vit.
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CityScape®

 − Papperskorg för parker och gator 
i modern stadsmiljö

 − Kapacitet 500 liter
 − Total höjd 2000 mm, av vilket 1000 mm 

är ovanför markytan
 − Dimension 500 x 750 mm
 − Öppningar på båda sidor
 − låst tömningslucka
 − Kan delas upp för två fraktioner 

olika sorters avfall
 − Blandat avfall

ANVÄNDS VID
Stadsområden, gator, avenyer, parker och golfbanor

BEKLÄDNADSPANELER
Aluminium, målad aluminium, rostfritt stål och målat trä

Parkaveny, Finland, målad aluminium panel

Gågata, Danmark, rostfritt stålStadscentrum, Kanada, aluminium panel Golfbana, Finland, målat trä panel
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MolokFestival™

Molok Global Standard®

 − Storlek 3 m³ (1600 x 1600 mm), höjd 1500 mm
 − Konstruktion av aluminium
 − Kan delas för två fraktioner 
 − Krantömning
 − Två panelfärger, naturlig aluminium eller mörkgrå 

RAl7024 målad aluminium
 − Kompositpanel som alternativ
 − Tom behållare väger ca 175 kg
 − Kan flyttas med lätt utrustning
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ANVÄNDS VID
Parker, bostadsområden, offentliga evenemang, regionala återvinningplatser, stränder, sportanläggningar

BEKLÄDNAD OCh INKASTLUCKOR 
Det är möjligt att fästa en budskapsbärare, efter egen design. Budskapet kan bytas efter behov.
Storlek för budskapet: 1285 x 750 eller 310 mm x 500 mm. Vid önskemål, kan behållaren kläs med komposit. 

Två luckalternativ:
inkastlucka eller öppet inkast.
Inkastluckan kan utrustas med lås.
Mått på inkast:

 − Öppning Ø 450 mm (1/1)
 − Öppet inkast 720 x 130 mm

 − Storlek 3 m³ (1140  x 1140 mm)
 − Total höjd 2,8 m, av vilket 1100 mm 

är ovanför markytan
 − För en fraktion, ingen uppdelningsmöjlighet
 − Tillverkad av HD-polyeten
 − Kan monteras enskilt eller i grupp
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BEKLÄDNADSPANELER
Komposit: Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue and Silver Green

Öppet inkast,
rektangulär

Öppet inkast,
halvcirkel

liggande inkastlucka,
polyeten

Hög, öppet inkast,
rektangulär

Hög, öppet inkast,
dubbel rund

Hög inkastlucka,
polyeten

LUCKALTERNATIV



Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com

San Sac AB, Box 423, 58104 linköping
Tel 013 13 04 20, info@sansac.se, www.sansac.se
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INBlICK 
IN I EN GlOBAl FRAMGÅNG
Med underjordssystemet förverkligare uppfinnaren
Veikko Salli idén att gömma avfall under markytan. 
På bara två decennier har metoden utvecklats 
till en global succé. Miljontals, människor sparar 
dagligen tid, miljön och kostnader världen över. 
Produkterna har hittat ett hem bland mängder av 
kulturer runt om i världen med mer än 140.000 
levererade behållare.

Underjordssystemet  har vuxit till ett omfattande
produktspann för att möta behoven av all 
avfallshantering. Original- Molok® -produkter är 
kända för hög kvalitet och funktionssäkerhet. Fortsatt 
utveckling säkrar en hållbar framtid och Molok Oy:s
position som pionjär på marknaden.

Det finns bara ett Original – Molok®. 
grundat 1991.


