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ILMASTOITU BIOASTIA
Källsortering
Möbler, behållare och vagnar
BIOASTIA VÄHENTÄÄ NESTETTÄ JA HAJUJA
PWS astia on suunniteltu ajatellen sekä astian käyttäjää että
tyhjentäjää. Bio Select on kehitetty vähentämään ongelmia,
jotka saavat alkunsa kosteasta biojätteestä.
Bio Select astiaa on saatavana kahta eri kokoa, 140l ja 240l.
Astian ilmastointi edes auttaa jätteen kuivumista.
Ilmastoinnin ansioista riski ruokajätteen kiinni jäätymiselle
talvella on pienempi ja taas kesällä ilmastointi vähentää
hajuhaittoja. Paras tulos saadaan jos Bio Select astiassa
käytetään biohyllyä, jossa ruokajäte saa osa kerrallaan jäätyä
tai vastaavasti kesällä kuivua hyllyllä ennen astiaan
pudottamista.

Astia on valmistettu standardin SS EN-84:1–6 mukaisesti

ILMASTOINTI OPTIMOI
TUULETUSTA
Ilmastoidut sivut ja välipohja tehostavat
tuuletusta. Välipohja taittuu ylös tyhjennyksen
yhteydessä. Kumitassuilla astian yläreunassa on
kaksi tehtävää. Ne pitävät huolta astian
ilmastoinnista sekä edesauttavat kannen
hiljaisempaa sulkeutumista tyhjentämisen
yhteydessä.
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HYVÄ ILMASTOINTIKUIVEMPAA RUOKAJÄTETTÄ
Bioastian hyvän ilmastoinnin ansioista ruokajäte
on kevyempää. Kuivempi biojäte vähentää hajun
muodostusta lämpimillä keleillä ja astian jäätymistä pakkasilla.
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BIO SELECT – KUIVEMMALLE BIOJÄTTEELLE
Hyvä ergonomia ja työympäristö
PWS astia on suunniteltu työympäristöä ajatellen. PWS
on kehittänyt Combioblock järjestelmän Bio Select
astiaan. Combioblock on astiaan integroitu säkin pidike,
joka pitää biosäkin paikoillaan.

Möbler, behållare och vagnar

Astiassa on suuret pyörät, jotta se on kevyesti ja
helposti liikuteltavissa. Suuret, tilavat kädensijat
varmistavat tukevan otteen saamisen astiasta astiaa
liikuteltaessa.
Astia on lievästi kartiomainen ja siinä on pyöristetyt
kulmat, jolloin sen tyhjentäminen / puhdistaminen on
helppoa. Astian nostokorvakkeet on valmitettu
standardin mukaisesti, jolloin astia sopii takaa -ja sivulta
lastaaviin jäteautoihin.
Lisävarusteet
Bio Select astian vakiokoko on 140l.
240l astiakoko on erikseen tilattavissa.
Vielä tehokkaammaksi saat Bio Selectin valitsemalla
tarpeidesi ja toiveidesi mukaiset varusteet.
Voit varustella bioastian esimerkiksi biohyllyllä tai yläreunan
kumitassuilla. Kumitassut parantavat astian ilmanvaihtoa ja
kansi ei kolahda suljettaessa. Lisäksi voit valita astian sivuille
venttiilit, stanssatut ilmanvaihtoreiät tai välipohjan. Astiaan
on saatavissa myös Combioblock kansi, jossa on integroitu
säkin pidike paperisille biosäkeille.

Combiolock integroidulla
säkinpidikkeellä helposti
käsiteltävälle paperisäkille.

Si
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Kaksi venttiiliä astian
alaosassa antavat optimaalisen tuuletuksen.

Astia voidaan toimittaa sivuun stanssatulla
rei’ityksellä, joka lisää
tuuletusta.

Välipohja hyvään ilmastointiin. Nousee ylös
tyhjennettäessä.

Kumitassut vaimentavat
kannen sulkeutumista ja
samalla parantavat astian
ilmastointia.
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BIOHYLLY

Kuivattaa ja jäädyttää ruokajätteen
Ruokajäte alkaa hajoamaan astiassa ja tuottaa prosessissa
lämpöä, kosteutta ja kondensiovettä.
Kostea ruokajäte jäätyy talvella astiaan helposti ja jäte tarttuu
astiaan kiinni. Tästä syystä PWS on kehittänyt Biohyllyn,
joka on helppo asentaa uuteen tai olemassa olevaan Bio Select astiaan.

Möbler, behållare och vagnar
Aseta biojätepussi astiaan Biohyllylle, jossa se välivarastoituu
ja jäätyy ennen kuin se tipahtaa astiaan. Kesäkuukausina voit
kuivataa ruokajätteen Biohyllyllä. Hygienia astiassa parenee
ja jätteen paino.
Kun astiaa tyhjennetään Biohylly kääntyy automaattisesti
ylös eikä vaikeuta tyhjentämistä.

TEKNISET TIEDOT
PWS standardiväri näkyy astiassa
A

C

B

E

D

Tilavuus (liter)

140			

A Leveys

480			

B Syvyys

550		

➜
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C Korkeus kannen kanssa
1065
D Korkeus Combioblock kannella 1080		
E Korkeus ilman kantta

1065		

Mitat ilmoitettu millimetreinä (mm)
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