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BioLook FUG
Avfallsteknik

Luktfri underjordsbehållare för avfall
med ORS BioSystem

Produktbeskrivning
BioLook FUG är en robust, markförlagd avfallsbehållare där
endast inkastbehållaren är synlig ovan jord. BioLook FUG kan
användas för alla typer av avfall; som enskild lösning eller med
fördel som komplement till Bioterias miljöhus - Biobod.
Garanterad luktkontroll med ORS BioSystem
BioLook FUG är utrustad med ORS BioSystem - en bioteknologisk
luktkontroll som doseras över avfallet. Den biologiska produkten
innehåller en kombination av gynnsamma bakterier som med
unik effektivitet bryter ner fett och eliminerar lukt. Bakterierna
utvalda för sin förmåga att förbli aktiva under varierande
förhållanden och klarar både höga och låga temperaturer.
Bakterierna är ofarliga för människor, djur och natur.

Fördelar :
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Hållbar och säker konstruktion
Stor kapacitet - upp till 5 m3
Luktfri med ORS BioSystem
Löpande service och underhåll
Stor möjlighet till specialanpassningar
Handikappanpassad

ORS Maintenance Program
ORS BioSystem driftas av Bioteria. Ett skräddarsytt serviceprogram genomförs regelbundet av utbildad tekniker. Detta för
att BioLook FUG ska fungera problemfritt utan luktstörningar.
Bioteria finns representerat över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker.
Anpassade lösningar
Hygien, lukt och funktion är en stor utmaning när det gäller
avfallshantering. Vi på Bioteria hjälper dig genom hela kedjan
för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas. Vår
målsättning är att du ska få en kostnadseffektiv källsortering
som är både hygienisk och luktfri.

Installation och service
Tekniker från Bioteria installerar Bioteria BioLook FUG och
ansvarar för löpande service och underhåll.
All dokumentation kring installation och service finns tillgänglig
på Bioterias kundwebb, under eget kundID.
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Avfallsteknik
Fettavskiljare

Användningsområde
BioLook FUG är en markförlagd betongbehållare för avfall, där endast inkastbehållaren befinner sig ovan markytan. Behållaren har
stor kapacitet, vilket spar utrymme och ger minskat tömningsbehov. BioLook FUG levereras med ett integrerat biologiskt system för
luktkontroll som eliminerar lukt även då tömningen sker mer sällan. (se separat produktblad för ORS BioSystem).

Material & konstruktion
Bioterias BioLook FUG består av en inkastbehållare av stål och en markförlagd, vattentät betongbrunn förstärkt med järn.
Inkastbehållaren finns i två utföranden - pulverlackerad eller av Corten stål. I betongbrunnen placeras antingen en säck eller en
stålbehållare som rymmer avfallet. Stålbehållaren är förstärkt, varmgalvaniserad och helsvetsad samt kan delas i två fraktioner.
Säcken anpassas efter avfallstyp. Avfallstömning sker med hjälp av ett lyftsystem.

Lyftkrok

Egenskaper

Inkastbehållare
(Pulverlackerad eller av Cortenstål)

•

Betongbrunnen uppfyller DS2420-1

Inspektionslucka

•

Betong med styrkeklass C 35/45

Golv

•

Integrerad biologisk luktkontroll - ORS BioSystem

•

Lyftsystem med 1, 2 eller 3 krokar (Kinshofer)

•

Lyftsystem godkänt enligt EN13071-2

Container (upp till 5m )
3

Komponenter
Säkerhetsstaket

Uppsamlingskar för lakvatten

•

ORS BioSystem - biologiskt luktreduceringssystem

•

Nivåindikator

•

Markunderlag (galvaniserat eller gummigranulat)

Tillbehör
Containervägg

•

Cylingerlås eller elektroniskt lås

•

Specialsäckar för olika avfallstyper

•

Möjlighet till delad behållare för två fraktioner

•

Eget tryck/logotype
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