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Tina Trolleys 
- Vi tænker på miljøet 

 

 

 

 

 

S iden grundlæggelsen af Tina Trolleys i 1994 har firmaet ekspanderet kraftigt, til i dag at være en højt 

respekteret og anerkendt leverandør af førsteklasses rengøringsvogne og andet udstyr til den danske  

rengøringsindustri. Vores brede sortiment af standardprodukter sælges gennem et bredt netværk af  

forhandlere i Skandinavien.  

 

Hvis en af vores forhandlere ønsker et specialdesignet produkt ser vi det som en udfordring at  

imødekomme dette ønske. Takket være vores korte omstillingsproces i produktionen er vi i stand til at 

imødekomme individuelle kundekrav i løbet af kort tid. Kontakt os derfor gerne med jeres specialønsker.  

 

Vores medarbejdere har stor erfaring indenfor rengøringsbranchen, og vores moderne produktions- samt 

administrationsfaciliteter gør produktionen yderst konkurrencedygtig og minimerer leveringstiden.  

 

I august 2013 flyttede vi i nye og større lokaler. Det giver os i dag mulighed for at imødekomme kunder-

nes og forhandlernes ønsker hurtigere end før.  Derfor har vi nu bl.a. fået mulighed for at udvide vores 

sortiment af affaldsløsninger til et helt katalog.  

 

I affaldskataloget  kan du finde en række af vores stativer og beholdere som du kender dem. Mange  nye er 

kommet til samlingen.   

Derudover har vi, i samarbejde med en række leverandører, samlet et bredt sortiment som vi mener er  

interessant for dig og din virksomhed.   

Skulle du alligevel nå sidste side i kataloget og erfare, at der ikke er et produkt i stil med hvad du søger, så 

tøv endelig ikke med og kontakte os.  

Ofte kan vi alligevel hjælpe dig med en løsning.  

 

Husk i øvrigt at der på vores hjemmeside www.tina-trolleys.dk kan downloades datablade samt findes op-

lysninger om vægt og mål på produkterne.  

 

God fornøjelse! 

2. Udgave - August 2019 

Der tages forbehold for trykfejl 
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Vare nr. 105502D 

Produktinfo 

Dobbelt affaldsstativ med 

bøjle produceret i pulverlake-

ret stål.  

 

 

 

 

 74 x 50 x h 82,5 

 12 

 2 x 110 L 

Produktinfo 

Dobbelt affaldsstativ med låg 

produceret i pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 

 74 x 56 x h 83 

 14 

 2 x 110 L 

Affaldsstativer 

Vare nr. 105200D 

Vare nr. 105502 

Produktinfo 

Affaldsstativ med bøjle produ-

ceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

 

 37,5 x 50 x h 79,5 

 6 

 110 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg produ-

ceret i pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 

 37,5 x 56 x h 80 

 7 

 110 L 

Vare nr. 105200 

Vare nr. 105502T 

Produktinfo 

Trippel affaldsstativ med bøjle 

produceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

 

 110 x 50 x h 82,5 

 18 

 3 x 110 L 

Produktinfo 

Trippel affaldsstativ med låg 

produceret i pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 

 111 x 56 x h 83 

 21 

 3 x 110 L 

Vare nr. 105200T 
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Vare nr. 105547 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg produ-

ceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

 

 40 x 36,5 x h 86,5 

 6,5 

 60 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg produ-

ceret i pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 

 40 x 36,,5 x h 60,5 

 6 

 40 L 

Affaldsstativer 

Vare nr. 105550 

Vare nr. 105546 

Produktinfo 

Affaldsstativ med bøjle produ-

ceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

 

 36,5x 36,5 x h 86 

 6 

 60 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med bøjle produ-

ceret i pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 

 36,5 x 36,5 x h 60 

 4 

 40 L 

Vare nr. 105549 

Vare nr. 105548 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg og pe-

dal produceret i pulverlakeret 

stål.     

 

 

 

 

 48,5 x 36,5 x h 86,5 

 7 

 60 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg og pe-

dal produceret i pulverlakeret 

stål.     

 

 

 

 

 48,5 x 36,5 x h 60,5 

 6,5 

 40 L 

Vare nr. 105551 
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Vare nr. 105512 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg og mø-

belhjul produceret i hvid  

pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 35 x 42,5 x h 85,5 

 6 

 110 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med møbelhjul 

produceret i hvid pulverlake-

ret stål.     

 

 

 

 

 35 x 42 x h 85  

 4,5 

 110 L 

Affaldsstativer 

Vare nr. 105511 

Vare nr. 105574 

Produktinfo 

Affaldsstativ med låg samt 

møbelhjul produceret i sølv 

pulverlakeret stål.     

 

 

 

 

 35 x 42,5 x h 85,5 

 6 

 110 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med møbelhjul 

produceret i sølv pulverlakeret 

stål.     

 

 

 

 

 35 x 42 x h 85 

 4,5 

 110 L 

Vare nr. 105573 

Vare nr. 105405 

Produktinfo 

Låg til 105511. Ideelt til steder, 

hvor der sorteres eksempelvis 

dåser eller flasker. Produceret i 

pulverlakeret stål.  

 

 

 

 35 x 42,5 x h 11 

 1,3 

 

Vare nr. 105406 

Produktinfo 

Låg til 105573. Ideelt til steder, 

hvor der sorteres eksempelvis 

dåser eller flasker. Produceret i 

pulverlakeret stål.  

 

 

 

 35 x 42,5 x h 11 

 1,3 
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Vare nr. 105553 

Produktinfo 

Affaldsstativ med bøjle produ-

ceret i pulverlakeret stål.  

Passer til papirsæk. 

 

 

 

 

 42 x 37 x h 87 

 6 

 110 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ med bøjle produ-

ceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

 

 54,5 x 37 x h 77 

 6 

 120 L 

Vare nr. 105552 

Vare nr. 105301 

Produktinfo 

Låg til 105300 produceret i 

hvid pulverlakeret stål. Låget 

monteres med ”clips”.  

 

 

 

 

 47 x 46 x h 2 

 0,5 

  

Produktinfo 

Affaldsstativ med store hjul 

produceret i galvaniseret stål.     
 

 

 

 

 

 

 44 x 45 x h 94 

 5 

 110 L 

Affaldsstativer 

Vare nr. 105300 

Vare nr. 105570 

Produktinfo 

Plastopsamlingsstativ i galvani-

seret stål. Perfekt løsning til 

lagret, festivaller eller lignen-

de.  

 

 

 

 52 x 64 x h 102 

 4,5 

  250 L 

Produktinfo 

Trippel affaldsstativ med låg 

produceret i sølv pulverlakeret 

stål.     

 

 

 

 

 42 x 84 x h 85 

 10 

 3 x 30 L 

Vare nr. 105575 
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Produktinfo 

Affaldsstativ 110 ltr. med låg og rustfri hjul produceret i rustfri stål.     

 

 

 

 

 

   35 x 42,5 x h 85,5 

   6 

   110 L 

Vare nr. 105512RF 

Rustfri affaldsstativer  

Vare nr. 105511RF 

Produktinfo 

Affaldsstativ 110 ltr. med rustfri hjul produceret i rustfri stål.     

 

 

 

 

 

   35 x 42 x h 85 

   4,5 

   110 L 

Produktinfo 

Affaldsstativ 110 ltr. med låg og pedal produceret i rustfri stål.     

 

 

 

 

 

   52 x 52 x h 86,5 

   8,5 

   110 L 

Vare nr. 105576RF 
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Lav din egen kildesortering 

Vare nr. 100 

Vare nr. 102 

Vare nr. 104 

Vare nr. 101 

Vare nr. 103 

Vare nr. 105 
Produktinfo 

Mærkerne er lavet i et materiale, som er 

nem at påmontere. Desuden kommer der 

ej heller bobler ved montering.  

Fås i de angivne 6 forskellige farver som 

vist på siden.  

 

Ved større bestillinger er det muligt at 

designe egne symboler. Kontakt os blot 

for yderligere information vedrørende 

dette.  

Der må da påregnes ekstra leveringstid.   

  

 12 x 12 cm. 

Der er i stigende grad større fokus på affaldssortering. Når vi sorterer vores affald bliver det genanvendt. 

Hvis ikke det er tilfældet vi sorterer både privat og på arbejdspladsen, så går der en masse ressourcer til 

spilde da det i stedet for genanvendelse ender ved forbrændingen.  

Der er mange muligheder når det gælder sortering af affald. Nedenfor har vi sammensat en nem og 

personlig løsning, som kan bruges samlet eller enkeltvis.  

Klistermærkerne købes  i løssalg. Der findes 6 forskellige slags. De kan monteres på de fleste affaldsbe-

holdere og gør det derfor muligt og designe sit helt eget system med op til 6 forskellige sorteringsmulig-

heder.  
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Affaldsbeholder 

Vare nr. 105581 

Vare nr. 105582 Vare nr. 105584 

Vare nr. 105583 

Produktinfo 

Swing låg til affaldsbeholder. 

Produceret i pulverlakeret stål.  

 

  

 

 

 

 46 x 30,5 x h 17,5   

 4,1 

  

Produktinfo 

Låg til affaldsbeholder med 

hul til flasker. Produceret i 

pulverlakeret stål. 

  

 

 

 

  44 x 28,5 x h 6,5 

 1,4 

   

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i 

pulverlakeret stål. 

  

 

 

 

 

 

 43 x 27 x h 80 

 16,3 

  100 L 

Produktinfo 

Vægophæng til affaldsbehol-

der. Produceret i pulverlakeret 

stål.   

 

 

 

 

 

 42 x 6 x h 71 

 2,5 

 

Vare nr. 105585 

Produktinfo 

Låg til affaldsbeholder. 

Produceret i pulverlakeret stål. 

 

  

 

 

 

  44 x 28,5 x h 6,5 

 1,6 

   



11 

 

Kildesortering 

Vare nr. 105594 

Vare nr. 105596 Vare nr. 105597 

Vare nr. 105595 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i 

pulverlakeret stål. 

Affaldsbeholderen er med låg 

og kan bruges både med og 

uden vægbeslag.  

De forskellige farver gør den 

ideel at bruge til affaldssortering.  

 

Sort & Grå er lagervare. Rød, Blå 

& Grøn produceres efter ordre.  

 

Ved større bestillinger er det 

muligt at bestille anden farve 

end de viste 5 farver.  

Der må dog påregnes ekstra 

leveringstid.  

Produktinfo 

Vægophæng til affaldsbehol-

der. Produceret i pulverlakeret 

stål.   

 

 

 7 x 29,5 x h 45,5 

 2,25 

 

 20 x 30 x h 47 

 5,4 

 27 L 

Vare nr. 105598 Vare nr. 105599 

Når affaldsbeholderen hænger monteret på 

væggen er der plads til at gemme posen i 

vægbeslaget.  

 20 x 30 x h 47 

 5,4 

 27 L 

 20 x 30 x h 47 

 5,4 

 27 L 

 20 x 30 x h 47 

 5,4 

 27 L 

 20 x 30 x h 47 

 5,4 

 27 L 
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Kildesortering 

Vare nr. 105593 

Produktinfo 

Affaldsvogn produceret i pulverlakeret 

stål. Vognen er med 75 mm. hjul.  

I bunden er yderligere mulighed for at 

placere en affaldsbeholder eller evt. en 

kasse til genbrugspapir.  

Ideel til brug i f.eks. klasselokaler. 

Den sorte affaldsbeholder er desuden 

lavet af genbrugsplastic.  

 

 

 36 x 89 x h 92 

 22,5 

 2x15 L & 1x20 L 

Dette medfølger:  

Kildesorteringsvognen er som standard 

bygget med 1 stk. beholder af 20 ltr. 

samt 2 stk. beholder af 15 ltr., alle sat 

op på vognen vha. fastmonteret væg-

beslag. 

Derudover inkluderer vognen også en 

pose med 6 forskellige farvebrikker til 

at montere på affaldsbeholderen.  

Vare nr. 101380 

 24,6 x 19 x h 33 

 0,5 

 10 L 

 24,6 x 24,6 x h 33 

 0,52 

 15 L 

 33,8 x 24,6 x h 33 

 0,7 

 20 L 

Vare nr. 101382 Vare nr. 101384 

Vare nr. 101388 

Vare nr. 101387 

Vare nr. 101386 

Vare nr. 101381 Vare nr. 101383 Vare nr. 101385 



13 

 

Pantraket til returflasker 

Vare nr. 105407 

Produktinfo 

Denne pantraket sikre, at den pant som indsamles ikke kan tages op af 

andre end indehaver af nøglen.  

Med sine 5 hjul monteret, hvoraf det ene følger med lågen, når den åbnes, 

er raketten ideel til brug på større steder, hvor det er nødvendigt at flytte 

den efter behov.  

Raketten har i lågen en ring, hvorpå posen monteres.  

 

 D 63 x h 138,5 

 54 

 120 L 

Pantraketten er ideel til større steder, hvor man har udfordringer med at pantflaskerne ikke bliver i 

de opstillede poser/returkasser. Med denne model er det slut med ubudne gæster i returpanten. 

Med den store afstand fra rakettens top og ned til posens indhold er det ikke muligt, at tage pant-

flasker op af raketten, så længe denne er låst.  
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Papirkurve 

Produktinfo 

Papirkurv produceret i hhv. rustfrit stål i den sølv model og pulver-

lakeret stål i den sorte model.  

Bunden er beklædt med gummiring, så spanden står bedre fast 

på gulvet.   

 

 

   20 x h 30 

   1 

   9 L 

Produktinfo 

Papirkurv produceret i rustfri stål beklædt med læder-look, som 

giver kurven et unikt finish.  

Bunden er beklædt med gummiring, så spanden står bedre fast 

på gulvet.   

 

 

   24 x h 40 

   1,6 

   18 L 

Produktinfo 

Vægophængt papirkurv produceret i  

pulverlakeret stål.  

Fås enten i sort, sølv eller hvid.    

 

 

 

  30 x 20 x h 40 

  3 

  22 L 

Vare nr. 105612 

Vare nr. 105588 Vare nr. 105589 

Vare nr. 105629 Vare nr. 105628 

Vare nr. 105587 
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Papirkurve 

Produktinfo 

Papirkurv produceret i rustfrit stål.  

Der er gummiring i bunden, så papirkurven står solidt på gulvet.  

 

 

 

 

   30 x h 67 

   2,12 

   45 L 

Produktinfo 

Papirkurv med låg produceret i rustfrit stål.  

Kan tåle at stå både indendørs og udendørs. Der er gummiring i 

bunden, så papirkurven står solidt på gulvet.  

 

 

 

   30 x h 69 

   4,06 

   45 L 

Produktinfo 

Papirkurv produceret i rustfrit stål og med selvslukkende/

brandsikkert låg.  

Kan tåle at stå både indendørs og udendørs. Der er gummiring i 

bunden, så papirkurven står solidt på gulvet.  

 

 

 

   24 x h 70  

   1,85 

   30 L 

Vare nr. 105611 

Vare nr. 105614 

Vare nr. 105613 
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40 

Papirkurve 

Vare nr. 105806 Vare nr. 105809 

Vare nr. 105807 Vare nr. 105810 

Vare nr. 105808 Vare nr. 105811 

75 

40 75 

40 75 

Produktinfo 

Papirkurv i børstet rustfri stål.  

Låget er aftageligt og løst i samme materiale.  Desuden er låget 

selvslukkende/brandsikkert.  

Bunden er beklædt med gummiring, så spanden står fast på 

gulvet.   

 

 

   31 x h 60 eller 38 x h 75 

   2,9 eller 7,5 

   40 L eller 75 L 

Produktinfo 

Hvid papirkurv, med sort låg, i stål med epoxy pulverlakering.  

Låget er aftageligt og løst i samme materiale.  Desuden er låget 

selvslukkende/brandsikkert.  

Bunden er beklædt med gummiring, så spanden står fast på 

gulvet.   

 

 

   31 x h 60 eller 38 x h 75 

   2,9 eller 7,5 

   40 L eller 75 L 

Produktinfo 

Sort papirkurv i stål med epoxy pulverlakering.  

Låget er aftageligt og løst i samme materiale.  Desuden er låget 

selvslukkende/brandsikkert.  

Bunden er beklædt med gummiring, så spanden står fast på 

gulvet.   

 

 

   31 x h 60 eller 38 x h 75 

   2,9 eller 7,5 

   40 L eller 75 L 
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Vare nr. 105804 Vare nr. 105801 

Vare nr. 105803 

Produktinfo 

Push-bin i børstet rustfrit stål.   

Når spanden skal tømmes løftes den yderste del af ved hjælp af 

håndtagene i siden. Pose til affald sættes omkring indvendig 

spand.  

Fås med eller uden pedal.  

 

 

   38 x h 89 

   11 

   52 L 

Vare nr. 105805 

Vare nr. 105800 

Vare nr. 105802 

Push-bins 

Produktinfo 

Push-bin i sort eller hvid pulverlakering.  

Når spanden skal tømmes løftes den yderste del af ved hjælp af 

håndtagene i siden. Pose til affald sættes omkring indvendig 

spand.  

Fås med eller uden pedal.  

 

 

   38 x h 89 

   11 

   52 L 
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Pedalspande     

Produktinfo 

Pedalspand 12L i børstet rustfri stål.  

Indvendig spand er produceret i plastik med stålhåndtag, hvilket 

gør det let at tømme spanden.  

 

   Ø 25 x h 40  

   1,92  

   12 L 

Produktinfo 

Pedalspand 20L i børstet rustfri stål.  

Indvendig spand er udelukkende produceret i 

plastik med håndtag, hvilket gør det let at tøm-

me spanden.  

 

   Ø 30 x h 44  

   2,64 

   20 L 

Produktinfo 

Pedalspand 30L i børstet rustfri stål.  

Indvendig spand er udelukkende produceret i 

plastik med håndtag, hvilket gør det let at tøm-

me spanden.  

 

   Ø 30 x h 65  

   4,14  

   30 L 

Vare nr. 105602 

Vare nr. 105603 

Vare nr. 105605 

Vare nr. 105604 

Vare nr. 105606 
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Pedalspande     

Vare nr. 105812 

Produktinfo 

Hvid pedalspand produceret i slidstærkt plastik.  

Fås i 3 forskellige størrelser.  

Ved større bestillinger er det muligt at bestille anden farve låg. 

Der må dog påregnes længere leveringstid.   

 

 

  

Vare nr. 105813 

Vare nr. 105814 

50 x 41 x h 82  

5  

90 L 

50 x 41 x h 67  

4 

70 L 

41 x 39 x h 60  

3,5 

45 L 
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Feje– og renholdelsesvogne 

Vare nr. 205576 

Produktinfo 

Feje– og renholdelsesvogn med punkterfri hjul produceret i sort 

pulverlakeret stål.   

Vognen, der passer til papirsække, kan bruges både ude og 

inde. Indeholder desuden 13 Ltr. spand.  

Perfekt løsning til eksempelvis viceværten eller pedellen.  

 

 

 

  740 x 510 x h 125 

  16 

  110 L 

Produktinfo 

Feje– og renholdelsesvogn med luftgummihjul produceret i sort 

pulverlakeret stål.   

Vognen, der passer til papirsække, kan bruges både ude og 

inde. Indeholder desuden 13 Ltr. spand.  

Perfekt løsning til eksempelvis viceværten eller pedellen.  

 

 

 

  74 x 51 x h 125 

  16 

  110 L 

Vare nr. 205569 
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Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i 7 mm pap med 

top og bund i tyndt metal.  

 

  38 x 38 x h 80   

  3,4 

  120 L 

 

Separat:  

Papbeholder  varenr. 105883 

Cover top/bund  varenr. 105885 

Affaldsbeholder i pap 

Affaldsbeholderen i pap er ideel til 

eksempelvis festivaller. Beholderen 

fås som samlet sæt, men det er også 

muligt at købe top/bund eller pap 

separat.  

Kassen fås i et stykke, som skrues fast 

på bunden. Topstykket, som er løst 

monteret, holder affaldsposen fast.  

Vare nr. 105882 

Vare nr. 105881 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i 7 mm pap med 

top og bund i tyndt metal.  

 

  28 x 28 x h 70   

  2,2  

  70 L 

 

Separat:  

Papbeholder  varenr. 105884 

Cover top/bund  varenr. 105886 

Vare nr. 105578 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i pap med automatbund. 

Nem at folde ud og fylder minimalt.  

Mod større bestillinger er det muligt, at få eget tryk på 

beholderen.  

    

 

  37 x 37 x h 81   

  1,2  

  110 L 
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Produktinfo 

Kombineret affaldsbeholder & askebæger til vægophæng.  

Produceret i stål med epoxy pulverlakering. Nøgle medfølger.  

 

  30 x 14 x h 53 

  8 

  15 L 

  

 

 40 x 40 x h 115  

 30 

 90 L 

Produktinfo 

Vægophængt askebæger produceret i stål med epoxy                   

pulverlakering. Nøgle medfølger.   

  

  23 x 6 x h 28 

  2,6 

  3,8 L 

 

 40 x 40 x h 95  

 29 

 70 L 

Udendørs løsninger    

Vare nr. 105817 Vare nr. 105818 

Vare nr. 105815-L 

Vare nr. 105815 

Produktinfo 

Affaldsbeholder beklædt med plastik i trælook.  

Skelettet er produceret i sort stål med epoxy pulverlakering.  

Affaldsbeholderen åbnes med nøgle så låget kan vippes.  

Indvendig beholder er produceret i zink.  

 

I låget findes der desuden askebæger. Ønskes dette afdækket, 

som vist på venstre billede ovenfor, kan det tilkøbes.  
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Udendørs løsninger    

Vare nr. 105590 

Produktinfo 

Parkstativet står flot og er i særdeleshed stabil at have stående på 

steder, hvor det kræver at stativet er robust.  

Stativet åbnes med en nøgle. Indeni er plads til en beholder i plast.  

Fra åbningen er det ikke muligt, at tage sækken op. Ideelt, når man vil 

undgå at affald bliver hevet op af stativet igen.  

Produceret i pulverlakeret stål.  

 

 

 

 

   62 x 62 x h 118 

   92,5 

   110 L 

Vare nr. 105408 

Produktinfo 

Dette stativ er til både udendørs og indendørs brug.  

Stativet åbnes med nøgle. Sækken monteres på to arme, der er fast-

monteret på lågen.  

Lågen åbnes vha. skinne. Under lågen sidder desuden et hjul, som 

følger med når lågen åbnes for at lågen kan åbnes så nemt som mu-

ligt.  

Produceret i pulverlakeret stål med galvanisering indvendig, så stativet 

derved kan holde til udendørs brug.  

 

 

   45 x 43 x h 106 

   39,5 

   110 L 
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PURE affaldssystemer 

PURE affaldssystemer er en serie af stilrene affaldsbeholdere, som passer et hvert sted med fokus på et 

enkelt, unikt & flot design.  

 

Beholderen kan designes fuldstændig som ønsket, idet der findes mange muligheder i dette system. 

Systemet fås både som enkelte beholdere i 60 & 100 ltr. men også som større stationer fra 180 til 240 ltr., 

hvor det er muligt at man kan sortere affaldet.  

 

Affaldsposen monteres i toppen af stativet vha. en ring, der holder posen på plads. Den store ring følger 

med affaldsbeholderen som standard. Ved yderligere opdeling end standard medfølger ringe ved køb 

af topcover.  

Hver beholder er produceret i 0,5 mm stål. Bunden er 1 mm. tyk. På bunden er desuden monteret gum-

mifødder. Ønskes hjul påmonteret i stedet kan dette tilkøbes.  

Hvert cover til beholderne er produceret i 3 mm. materiale som består af 1 lag aluminium, midterst 1 lag 

PVC og igen 1 lag aluminium.  

 

Når du skal designe din egen løsning vælger du blot hvor stor beholderen skal være og i hvilken farve. 

Dernæst vælges et cover, som passer til beholderen.  Får du brug for en anden farvekombination på et 

senere tidspunkt skifter du blot cover eller bund. Det er altså ikke nødvendigt og skifte hele beholderen. 

Ved større bestillinger er det muligt at få designet topcoveret med eget print eller logo.   
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PURE affaldssystemer  

Der findes uendelig mange løsninger i forhold til affaldssortering. 

Her er blot vist nogle forskellige kombinationer.  

Hos en kunde har man valgt at benytte to forskellige 

beholdere som en del af den samlede opstilling.  

Yderligere har kunden valgt kun at bruge selve låget 

og ikke symboler eller farvebrikker, men i stedet fået 

lavet egne symboler & farver.  
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PURE affaldsbeholder 60 ltr. Square  

Vælg først farve på affaldsbeholderen: 

Vare nr. 105819 Vare nr. 105820 Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   30 x 30 x h 80  

   6,5 

   60 L 

Vælg dernæst top cover til modellen: 

Vare nr. 105824 Vare nr. 105826 Vare nr. 105825 

Vare nr. 105821 Vare nr. 105822 Vare nr. 105823 Medfølger til dette cover:  

1 stk. symbol i  samme farve som cover  

Medfølger til dette cover:  

1 stk. symbol i  samme farve som cover 

samt 4 stk. farvebrikker til affaldssortering 

& ringe til montering af affaldspose. 
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PURE affaldsbeholder 60 ltr. Triangle 

Vælg først farve på affaldsbeholderen: 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   38 x 38 x h 80  

   6,5 

   60 L 

Vare nr. 105827 Vare nr. 105828 

Vare nr. 105829 

Vare nr. 105830 

Vare nr. 105831 
Her er vist en kombination af 

vare nr. 105827 samt vare nr. 

105831  

Vælg dernæst top cover til modellen: 

Medfølger til dette cover:  

1 stk. symbol i samme farve som cover. 
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PURE affaldsbeholder 100 ltr. Square 

Vælg først farve på affaldsbeholderen: 

Vare nr. 105832 Vare nr. 105833 

Vælg dernæst top cover til modellen: 

Vare nr. 105837 Vare nr. 105839 Vare nr. 105838 

Vare nr. 105834 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   38,5 x 38,5 x h 80  

    9 

   100 L 

Vare nr. 105835 Vare nr. 105836 Medfølger til dette cover:  

1 stk. symbol i  samme farve som cover  

Medfølger til dette cover:  

1 stk. symbol i  samme farve som cover 

samt 4 stk. farvebrikker til affaldssortering 

& ringe til montering af affaldspose. 
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Recycling Station 3x100 ltr.  

Vælg farve på modellen: 

Vælg top cover til modellen: 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   38,5 x 115 x h 80  

   22 

   3 x 100 L 

Vare nr. 105858 Vare nr. 105859 Vare nr. 105860 

Vare nr. 105861 Vare nr. 105862 Vare nr. 105863 

Medfølger til dette cover:  

3 stk. recycling symboler i samme farve som cover.  

4 stk. farvebrikker til affaldssortering. 
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Recycling Station 140 & 200 ltr. 

Vælg farve på modellen: 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udvendig 

når toppen er monteret.  

38,5 x 77 x h 50  

12,5  

2 x100 L eller 4 x 40 L 

Passer til sort sæk.  

Vare nr. 105846 Vare nr. 105847 Vare nr. 105848 

Vare nr. 105849 Vare nr. 105850 Vare nr. 105851 

38,5 x 77 x h 80  

16 

2x 100 L eller 4x70 L 
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Recycling Station 140 & 200 ltr. 

Bemærk at der til 140 ltr. & 200 ltr. recycling station kan vælges mellem 2 forskellige top covers.  

Vælg top cover til modellen: 

Vare nr. 105852 Vare nr. 105853 Vare nr. 105854 

Vare nr. 105855 Vare nr. 105856 Vare nr. 105857 

Medfølger til dette cover:  

2 stk. recycling symboler i samme farve som cover samt 4 stk. farvebrikker til affaldssortering. 

Medfølger til dette cover:  

Her er vist en kombination af 

vare nr. 105851 samt vare nr. 

105855  

4 stk. symboler i samme farve som cover samt 4 stk. farvebrikker til affaldssortering & ringe til montering af affaldspose.  
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Recycling Station 3x60 ltr.  

Vælg farve på modellen: 

Vælg top cover til modellen: 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   30 x 90 x h 80  

   16,5 

   3 x 60 L 

Vare nr. 105864 Vare nr. 105865 Vare nr. 105866 

Vare nr. 105867 Vare nr. 105868 Vare nr. 105869 

Medfølger til dette cover:  

3 stk. recycling symboler i samme farve som cover.  

4 stk. farvebrikker til affaldssortering. 



33 

 

Recycling Station 4x60 ltr.  

Vælg farve på modellen: 

Vælg top cover til modellen: 

Produktinfo 

Affaldsbeholder produceret i stål med enten sort eller hvid  

epoxy pulverlakering. Toppen er produceret i polyethylen 

beklædt med børstet/foliebelagt aluminiumsplade.   

Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klem-

mes fast. Derved kommer posen ikke til at kunne ses udven-

dig når toppen er monteret.  

 

   30 x 120 x h 80  

   19 

   4 x 60 L 

Vare nr. 105870 Vare nr. 105871 Vare nr. 105872 

Vare nr. 105873 Vare nr. 105874 Vare nr. 105875 

Medfølger til dette cover:  

4 stk. recycling symboler i samme farve som cover.  

4 stk. farvebrikker til affaldssortering. 
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Tilbehør 

Vare nr. 105880 

Vare nr. 105877 

Vare nr. 105879 Vare nr. 105878 

Vare nr. 105876 

Vare nr. 503000 

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Produktinfo 

 

Lady poseholder produceret i aluminium.  

Poseholderen fastmonteres på væggen. 

Med et let tryk er poseholderen nem at åbne.  

Den passer til madame poser og anvendes på toiletter til 

bl.a. Hygiejnebind.  

 

Størrelse: 35 x 2 cm.  

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Vare nr. 105887 

Produktinfo 

 

Symbol produceret i aluminium 

samt polyethylen.   

Fås i størrelsen 10 x 10 cm.  

Vare nr. 503001 

Produktinfo 

 

Toiletbørsteholder. Produceret i rustfri stål.  

Monteres på væggen, så toiletbørsten er hævet fra gulvet. 

Ved at hæve børsten fra gulvet, kan der nemt gøres rent 

omkring børsten.  

Der medfølger skruer & rawlplugs til montering.  

 

Størrelse: 5 x 5 cm.  
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Ordremodtagelse  

Ordre kan afgives til vore salgskonsulenter, sendes pr. 

fax/post/e-mail eller indtelefoneres til os mellem kl. 

8.00-16.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.  

 

Levering 

Alle ordrer på varer i dette katalog leveres normalt 

inden for 2 arbejdsdage efter ordremodtagelsen. I 

perioder med travlhed må der dog påregnes længe-

re leveringtid.  

Ved forsendelser under kr. 300,- pålægges et ekspe-

ditionsgebyr på kr. 55,- ekskl. moms, hvortil der kom-

mer forsendelsesomkostninger. Ved køb over kr. 

3.000,- leveres varerne fragtfrit i Danmark.   

 

Betaling 

Vores betalingsbetinglser er løbende måned 15  

dage, med mindre andet er aftalt.  

Ved for sen betaling beregnes morarente, pr. påbe-

gyndt måned.  

Varen tilhører Tina Trolleys indtil denne er betalt.  

 

Priser 

Alle priser i prislisten er vejl. ekskl. moms.  

Emballageafgift vil fremgå som separat beregning på 

fakturaen.  

 

Reklamationer & Returvarer 

Eventuel reklamation skal foretages ved modtagelse 

af varerne. Dette gælder også eventuelle  transport-

skader. Disse skal noteres på fragtbrevet ved modta-

gelse. Varer modtages kun retur ved forudgående 

aftale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordre og rekvisitioner sendes til: 

 Tina Trolleys 

 Industrivej 5 

 DK - 9280 Storvorde 

 

 E-mail: tina@tina-trolleys.dk 

 Telefon 98319711 

 Fax: 98319712 

Salgs og leveringsbetingelser 



 

 

Find os på 

Industrivej 5, 9280 - DK Storvorde  

eller online på  

www.tina-trolleys.dk 

 

Kontakt os på 

+45 98 31 97 11 

Eller pr. mail  

tina@tina-trolleys.dk 

 

Vi står altid klar til at hjælpe! 


