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BioLook Deep
Avfallsteknik

Luktfri underjordsbehållare
med ORS BioSystem

Produktbeskrivning
BioLook Deep är en robust, elegant och garanterat luktfri behållare för avfall, delvis förlagd under marken. BioLook Organic
kan användas som en enskild lösning eller med fördel som
komplement till Bioterias miljöhus - Biobod.
Garanterad luktkontroll med ORS BioSystem
BioLook Deep 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
Modern design
Luktfri med ORS BioSystem
Löpande service och underhåll

ORS Maintenance Program
ORS BioSystem driftas av Bioteria. Ett skräddarsytt serviceprogram genomförs regelbundet av utbildad tekniker. Detta för att
BioLook Deep 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 Deep och
ansvarar för löpande service och underhåll.
All dokumentation kring installation och service finns tillgänglig
på Bioterias kundwebb, under eget kundID.

Bioteria Technologies AB
Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby
Tel: 08-540 889 00
www.bioteria.com
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Avfallsteknik
Fettavskiljare

Användningsområde

BioLook Deep är en luktfri behållare för avfall. Behållaren har stor kapacitet som delvis är förlagd under mark, vilket spar utrymme
och ger minskat tömningsbehov. BioLook Deep levereras med ett integrerat biologiskt system för luktkontroll som eliminerar lukt
även då tömningen sker mer sällan. BioLook Deep kan användas enskilt eller med fördel som ett komplement till Bioterias Biobod
(se separat produktblad).

Material & konstruktion
Bioterias BioLook Deep är tillverkad av rotationsgjuten plast (polyeten) med metalldelar i rostfritt stål. Behållaren är vattentät
och har den högsta lyftkapaciteten på marknaden. Det kraftfulla materialet motstår hårda nordiska väderförhållanden och temperaturväxlingar. Behållaren är UB-beständig och 100 % återvinningsbar.
BioLook Deep finns i tre storlekar, 5000 liter, 3000 liter och 1300 liter.
BioLook Deep 5000

BioLook Deep 3000

BioLook Deep 1300

Volym 5000 liter 		

Volym 3000 liter

Volym 1300 liter

Integrerad luktkontroll
•

Bredd: 1690 mm

Bredd: 1350 mm

Egenskaper
•

Hållbar konstruktion. Behållarna är testade för
fyllnadskapacitet, stöttålighet och materialets beständighet enligt standarden EN 130711/13071–2

•

Säker i samband med tömning enligt ISO 21898 och
SWL 2250 kg (Safe Working Load)

•

Lyftring testad enligt standarden 13155+A2

•

Integrerad biologisk luktkontroll - ORS BioSystem

Höjd: 2650 mm

Höjd: 2800 mm

Höjd: 2750 mm

•

Integrerat biologisk luktkontroll med
ORS BioSystem (se separat produktblad)
Drift- och underhållsprogram
ORS Maintenance Program
(se separat produktblad)

Höjd: 920 mm

Komponenter
•

ORS BioSystem - biologiskt luktreduceringssystem

•

Påfyllningslock

•

Lyftsäckar

Tillbehör
•

Lås för topplock och tömningslucka

•

Specialsäck fär glas

•

Möjlighet till delad behållare för två fraktioner

•

Eget tryck/logotype
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