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CARBI
BICA AFFALDSSTATIONER

Et fleksibel affaldssorteringssystem fra den danske virksomhed 
Carbi, der kan kombineres i det uendelige og udbygges til flere 
fraktioner efter behov. Systemet er funktionelt, elegant og  
produceret i en meget høj kvalitet med genanvendelige  
materialer, desuden er systemet nemt at vedligeholde og har 
lang levetid. Bica affaldssorteringssystem, bestående af 2 gulv 
serier i forskellige størrelser samt en serie til vægmontering,  
gør det er let at kombinere 1, 2, og 3 fraktionsenheder i et og 
samme system.

PEOPLES
BASISDESIGN AFFALDSSTATIONER

BasicDesign-serien fra Peoples består af 7 standardmoduler, 
som kan bygges sammen til en enhed, således at man kan skabe 
en affaldsstation, der passer præcis til jeres ønsker og behov. 
Et udvalg af 22 forskellige typer af indkast hjælper brugere til at 
sortere korrekt og derved opnås renere ressourcer. Moduler, 
låg og poseringe kan nemt tilføjes eller udskiftes og dermed kan  
affaldssystemet nemt omstilles og fremtidssikres.

Serien er designet, udviklet og produceret i Danmark og lavet af 
95% genanvendt stål fra europæiske stålværker.

Få styr på affaldssorteringen – lad os vejlede jer, så vi sammen kan gøre det  
nemt for jeres medarbejdere at sortere korrekt.

Vi kan hjælpe jer med planlægning, sammensætning samt indkøb af elegante  
og funktionelle affaldsstationer af høj kvalitet, sådan så jeres behov dækkes mest 

optimalt og så I samtidigt overholder de gældende regler.

Vi samarbejder med to førende firmaer på området og er klar til at uddybe  
de mange muligheder der findes.
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BASICDESIGN 
BasicDesign serien fra Peoples består 
af 7 standardmoduler, som tager ud-
gangspunkt i samme designlinje, men 
har forskellige dimensioner og volume. 
Modulerne kan bygges sammen til en 
enhed, således at man kan skabe en  
affaldsstation, der passer præcis til 
jeres ønsker og behov.

Frontåbning, sikrer rengøringspersona-
let en ergonomisk optimal tømning. 

Poseringssystem, sikrer hurtig og let 
poseskift.

Modulopbygningen giver lav drifts-
økonomi, da sliddele som låg, hængsler, 
låge med mere, let kan skiftes.

2 x 110 liter med 4 fraktioner 
med en dybde på 354 mm

1 x 70 liter  
med låg

1 x 110 liter  
med 2 fraktioner

3 X 110 liter med 6 fraktioner  
med forskellige typer af indkast

MATERIALE:
Pulverlakeret stål 

FARVER:
Males i valgfri RAL-farver

STØRRELSER:
Modellerne fåes i flere størrelser med 
en volume på enten 30, 70, 110 eller 
165 liter og med en dybde på enten  
345 mm eller 500 mm  

FRAKTIONER:
Fraktionstilpassede indkast sikrer den 
reneste sortering af affaldet. Der kan 
vælges mellem 22 forskellige specifikke  
eller generelle intuitive indkast. 

MÆRKATER:
Klistermærker, ikoner og tekst efter 
eget ønske sikre at affaldssorteringen 
sker korrekt.

TILVALG AF EKSTRA FEATURES: 
• Hjul
• Sikkerhedslås til fortroligt papir
• Mulighed for lukket låg på bioindkast
• Opsamling af kopper og væske
• Pedal
• Vægophæng

Modellerne herover viser blot et lille  
udpluk af de mange muligheder og  
løsninger der findes i denne serie.  
Kontakt os hvis I ønsker et konkret  
forslag til en affaldsstation der opfylder 
jeres behov eller for mere info.   
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GULVMODEL  
AFFALDSSORTERING  
BICA affaldssorteringssystem fra Carbi, 
består af 2 fleksible serier der let kan 
kombineres i 1, 2, og 3 fraktionsenheder  
i et og samme system.

Frontåbning sikrer rengøringspersonalet 
en ergonomisk optimal tømning og  
kommer med softclose på alle modeller. 

Integreret poseholder, der sikre nem 
udtagning og isætning af poser. 

Visse modeller kommer med hjul som 
standard andre med justerbare fødder.

Låg fås som løftelåg eller med pedal 
betjent åbning.

Modellerne herover viser blot et lille  
udpluk af de mange muligheder og  
løsninger der findes i denne serie.  
Kontakt os hvis I ønsker et konkret  
forslag til en affaldsstation der opfylder 
jeres behov eller for mere info.  

2 fraktioner med åbent indkast samt henholdsvis låg med som 
løftelåg og pedal betjent låg

Bica flex model , 80 liter, med skuffe man selv 
kan konfigurere – helt op til 11 fraktioner.

65 liter x 3 fraktioner med forskellige indkast

MATERIALE:
Pulverlakeret stål 

FARVER:
Standardfarver er sort eller antracitgrå.
Fås i valgfri RAL-farve ved bestilling på 
min. 24 styks

STØRRELSER:
S30 serien har en dybde på 30 cm og 
højde på 85 cm samt volumer på 65, 80 
eller 95 liter. 
S26 serien har en dybde på 26 cm og 
højde på 71 samt volume på 45 liter. 

FRAKTIONER:
3 typer af indkast: rund, firkantet  
og smal

Der findes åbent indkast til papir,  
flasker, kaffekopper. Derudover findes 
der enheder med kombination af både 
låg og åbent indkast samt mulighed 
for opdeling i et enkelt element både 
vertikalt og horisontalt. 

MÆRKATER:
Klistermærker, ikoner og tekst efter 
eget ønske sikre at affaldssorteringen 
sker korrekt.

TILVALG AF EKSTRA FEATURES: 
• Hjul/justerbare fødder 
• Praktiske inderbeholdere i  
 genbrugsplast, så der ikke behøves   
 poser eller så der sikres at væsker   
 ikke løber ud.
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VÆGOPHÆNGT  
AFFALDSSORTERING  
BICA vægophængte affaldssorterings- 
system fra Carbi, er perfekt til steder 
hvor det skal være let gøre rent på 
gulve. Bagsiden er designet så den 
beskytter væggen mod smuds ved 
hjælp af den høje kant. Her kan man 
også sætte piktogrammer som  
alternativ eller ekstra nudging.

Fastgøres helt enkelt og usynligt via 
vægskinne bagpå.

Vægophængt affaldssortering med låg3 x 15 liter vægmonteret affaldssorteringssystem

Beholder til batterier

MATERIALE:
Pulverlakeret stål
Inderbeholdere af genbrugsplast

FARVER:
Standardfarver er sort eller antracitgrå.
Fås i valgfri RAL-farve ved bestilling på 
min. 24 styks

STØRRELSER:
3 x 15 liter: 45 x 86,5 x 29 cm
3 x 20 liter: 45 x 114 x 29 cm

FRAKTIONER:
Leveres med 3 praktiske inderbehol-
dere i genbrugsplast, der letter  
tømning. Vælg frit mellem inderbehol-
dere i forskellige størrelser og opnå op 
til 6 fraktioner.

MÆRKATER:
Klistermærker, ikoner og tekst efter 
eget ønske sikre at affaldssorteringen 
sker korrekt.

TILVALG AF EKSTRA FEATURES: 
• Låg til organisk affald kan tilkøbes  
 til spande.
• Inderbeholdere i 5, 10, 15 eller  
 20 liter
• Inderbeholder til batterier


