
  Nedgravde containere



Fremtidens avfallshåndtering
Accons nedgravde containere bidrar til et estetisk utemiljø som oppleves renere og mer 
moderne. Løsningen gir en funksjonell  behandling av avfall fra husholdning, institusjoner og 
anlegg. En perfekt løsning for kildesortering i borettslag og leilighetskomplekser. Nedgravde 
avfallscontainere er også en god løsning for parkområder, friluftsområder og rasteplasser, 
bykjerner, idrettsanlegg, hyttegrender, skoler, institusjoner og sykehus m.m. 
 
Riktig produkt er viktig, uansett hvilken type avfall som skal håndteres. 

Bevar miljøet
Kildesortering av av restavfall, mat- og bioavfall, glass og metall, papir og papp m.m. 
bidrar til å bevare miljøet. Avfallet blir en ressurs for nye produkter og tjenester gjennom 
materialgjenvinning. Ressursperspektivet er viktig, og miljøet vårt felles ansvar.

Accon leverer miljøvennlige avfallsløsninger og produkter med høy kvalitet!
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Avfallscontainere
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Riktige løsninger 
Det er kundens behov som avgjør hvilke avfalllsløsninger som er best egnet. Nedgravde 
løsninger for oppsamling av avfall er en investering som nedbetales på kort tid. Accons 
containere er estetisk utformet og kan enkelt tilpasses deres utemiljø og profil. 

Accon tilbyr flere høykvalitets løsninger innenfor begrepet nedgravde containere; helt 
nedgravde, semi-nedgravde og overflatecontainer. Felles for de tre løsningene er 
tømmefunksjon med bil eller kranløft. 

Fordeler ved bruk av nedgravde containere 
• Hygienisk og rent.
• Kostnadseffektivt.
• Økt kapasitet.
• Enkle å vedlikeholde.

Accon fokuserer på et godt og langvarig kundeforhold, og arbeider aktivt for å gi dere 
trygghet og kvalitet gjennom hele leveransen. Still oss gjerne  spørsmål om dere ønsker 
å vite mer om hvilke tilpasninger og muligheter som finnes. 
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    Suface

Surface fra 600 til 2500 liter
Surface modellene plasseres på bakkenivå, hvor avfallet samles i containeren. Det kreves 
ingen form for installasjon under bakkenivå.
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600 liter SURFACE

1300 liter SURFACE

• Diameter: 1690 mm
• Høyde over bakkenivå: 1250 mm
• Total høyde: 1300 mm
• Innkast maks størrelse:  600 mm

2500 liter SURFACE

• Diameter: 1350 mm
• Høyde over bakkenivå: 1200 mm
• Total høyde: 1220 mm
• Innkast maks størrelse:  450 mm

• Diameter: 920 mm
• Høyde over bakkenivå: 980 mm
• Total høyde: 1150 mm
• Innkast maks størrelse:  300 mm

Accon skreddersyr løsninger etter kundens behov. 
Hos oss får dere en egen kundeansvarlig som følger 
dere trygt igjennom hele prosessen. 

Containeren kan leveres i trykkimpregnert tre, 
aluminiumprofiler i ulike farger eller fasade med logo 
og tekst.  

Containerne er enkle å holde rene og krever minimalt 
med vedlikehold. I tillegg kan vi gjøre «face-lift» på 
eksiterende containere levert av konkurrenter i 
markedet.

De ulike innkastlukene kan leveres med manuell- eller 
elektronisk lås. Velg mellom ulike innkasttyper som 
trommel eller standard lokk. 



Short
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Short fra 800 til 3000 liter
Short container vil være å anbefale for plassering der lokale forhold, grunnfjell, steinete 
terreng eller grunnvann nær overflaten kan føre til store kostnader for installasjon. 

Ofte kreves det tunge søknadsprosesser og godkjenninger for tillatelse til å installere på et 
dypere nivå i bakken. Fordi Short modellene installeres kun 0,5 meter under bakkeplan slipper 
man unna disse utfordringene. 

Fra et økonomisk perspektiv kan det i flere tilfeller lønne seg å investere i en eller flere 
avfallscontainere for å oppnå ønsket volum, sett mot kostnadene som medfører å installere 
en fullt nedgravdløsning på 1,5 meter. 

800 liter  SHORT

• Diameter: 920 mm
• Høyde over bakkenivå: 1150 mm
• Høyde brønn: ca. 500 mm
• Total høyde: 1650 mm
• Innkast maks størrelse:  300 mm

2000 liter SHORT

• Diameter: 1350 mm
• Høyde over bakkenivå: 1220 mm
• Høyde brønn: ca. 530 mm
• Total høyde: 1750 mm
• Innkast maks størrelse:  450 mm

3000 liter SHORT
• Diameter: 1690 mm
• Høyde over bakkenivå: 1250 mm
• Høyde brønn: ca. 550 mm
• Total høyde: 1800 mm
• Innkast maks størrelse:  600 mm
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    Deep

1300 liter DEEP
• Diameter: 920 mm
• Høyde over bakkenivå: 1150 mm
• Høyde brønn: ca. 1500 mm
• Total høyde 2650 mm
• Innkast maks størrelse:  300 mm

3000 liter DEEP
• Diameter: 1350 mm
• Høyde over bakkenivå:  1220 mm
• Høyde brønn: ca. 1550 mm
• Total høyde: 2750 mm
• Innkast maks størrelse:  450 mm

5000 liter DEEP
• Diameter: 1690 mm
• Høyde over bakkenivå: 1250 mm
• Høyde brønn: ca. 1550 mm
• Total høyde: 2800 mm
• Innkast maks størrelse: 600 mm

Deep fra 1300 til 5000 liter 

Deep container modellene gir stor kapasitet for oppsamling av avfall, med  volum opp til 
5000 liter. Lavere temperaturer i bakken reduserer luktutslipp og skaper et bedre utemiljø i de 
varme periodene av året. 

Containeren installeres 1,5 meter under bakkeplan og er av markedsledende kvalitet. Den er 
spesielt utviklet for å tåle de belastninger som ulike lokale grunnforhold medfører. 
Containeren er helt tett, produsert av polyetylen, og er festes til grunnen med fire anker-føtter 
for optimal stabilitet. 

Med denne løsningen kan man regulere tømmehyppighet og redusere kostnader. Med 
tilleggsutstyr som digital overvåking vil man kunne få bedre kontroll over renovasjonsutgifter.

Avfallscontainerne er godkjent i henhold til NS-EN 13071-1/13071-2
Plastcontainerne er produsert i polyethylene (PE) og er 100% resirkulerbart.
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     Innersekk

TEKNISK INFORMASJON

Sekkene er testet på Labordata 
GmbH iht. ISO 21898

SWL: 2000KG
SF:6:1

Løfteringen er godkjent iht. 
EN-13155+A2

Kraftig innersekk til nedgravde containere

Alle typer avfall samles i, og tømmes fra en solid 
innersekk av vevd PP materiale. Sekken er av 
markedsledende kvalitet og er godkjent for løft 
inntil 2000 kg. 

Sekken er festet til en robust løftering.
Tømming utløses via en line/ låseanordning i 
bunnen av sekken. 

Man kan bruke en engangs innersekk i PE plast for å 
holde tømmesekken ren for husholdningsavfall etc. 
For glassavfall kreves en spesialsekk som er ekstra 
robust mot skarpe gjenstander. 
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Avfallscontaineren blir produsert med et eget unikt design og trenger ikke kledning utenpå, 
det er like fullt mulig å gi den et eget preg ved å sette på ulike hjørnestykker. 

Skulle det være ønskelig å kle containeren, tilbyr vi moderne kledninger i aluminium og 
kompositt med tre tekstur i en rekke ulike fargevalg. 

I tillegg tilbyr vi fasade med mulighet for egen logo og tekst. Denne løsningen gjør seg godt 
til firma- og sponsorprofilering i det offentlige rom. 

Oppgradering og vedlikehold av Molok containere
Da alle våre kledningskomponenter passer til eksisterende Molok containere på markedet, 
er det enkelt å gjøre en «face-lift» på containeren for å tilpasse til utemiljøet bedre. 

Profilering av container 

. 
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   Aluminium                Kompositt

Fasade med profilering av logo og tekst  

Fargevalg 

Vegger/ Fasade
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Delt/ to kammerOptimale løsninger!
Accon tilbyr kvalitetssikre avfallsprodukter med et moderne design for å dekke de fleste behov 
på markedet. 

Vår konsulent vil i samarbeid med deg finne hvilke avfallsløsninger som er best egnet for deres 
prosjekt.  

EFFEKTIV

Økt kapasitet for 
avfallshåndtering gir 
større effektivitet og 

økonomisk besparelse.

  

TRYGG

Alle våre produkter er 
testet og sertifisert 
for å sikre optimal 

kvalitet og trygghet.   

  

DESIGN

Elegant og fleksibelt 
system for avfallshåndtering. 

Utemiljøet oppleves som 
renere og mer moderne.
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Delt/ to kammer

Notater
Hva er viktig for deg, og hvilke krav må oppfylles? 
Antall fraksjoner?
Antall husstander?
Ønsket volum pr fraksjon?
Overflatecontainer?
Nedgravd container 0,5 eller 1,5 meter?



www.accon.no

Nedgravde containere


