
Urba 7 liter kan produceres i genanvendt plastik certificeret ”Plastica Seconda Vita” (2. generations plastik) fra det 
italienske institut for fremmelse af genbrugsplast. Denne mulighed støtter op omkring målet om en grønnere produk-
tion og en minimering af den påvirkning produktionsvirksomheder har på miljøet ved at genanvende plastmateriale.  

Sartori Ambiente er certificeret efter ISO 
9001 og ISO 14001.  

Produkterne er pakket ved brug af 
PEFC certificerede paller. 

Via S. Andres, 51 - 38062 Arco (TN) - Italien 
Tlf. +39 0464 53 16 43 - Fax +39 0464 51 55 32
export@sartori-ambiente.com - www.sartori-ambiente.com

Industrivej 6 - 7830 Vinderup - Danmark
Tlf. +45 97 44 36 66 - joca@joca.dk - www.joca.dk

Den pladsbesparende køkkenspand



* med håndtag | Producenten forbeholder sig retten til at foretage tekniske og æstetiske ændringer uden varsel

Køkkenspanden Urba 7 med massive sider og låg til sikker og nem affaldssor-
tering. Køkkenspanden kan placeres på køkkenbordet eller i et skab, under 
vasken eller monteres på skabslågen. Den ekstra brede åbning giver gode 
muligheder for ifyldning fra middagstallerkener og skærebræt. 

Robuste hængsler og låg, 
aftagelig for nem 
rengøring  

Enkel robust sort plastik håndtag 
med låsemekanisme til låget

Håndtaget kan 
holde låget åbent

Hængsler til ophæng 
på låge eller væg

Bredde 
B (mm)

Dybde
D (mm)

Højde
H (mm)

Volume
(L)

Standardfarver

280* 205 215 ca. 7

TEKNISKE FUNKTIONER

Kapacitet
7 liter

Materiale
100 % rent genanvendeligt PP med mulighed for 
transparent plastik og genanvendt materiale. 
Stabiliseret mod UV-påvirkning, resistent mod kemiske 
vaskemidler og biologisk stof.
Kan vaskes i opvaskemaskine. 

Låg
Fordybninger i låget på front og sider for en simpel 
åbning med fingerspidserne.
Tætsiddende hængslet låg. 
Aftageligt låg for nem rengøring. 

Krop
Nedsænkede hængsler for optimal isætning af poser. 
Runde hjørner for bedre fastgørelse af poser i spanden.
Glat invendig for nem rengøring.

Håndtag
Vertikal enkel håndtag af sort plast med to omdrej-
ningspunkter.
Fast og roligt greb.
Giver mulighed for, at låget kan stå åbent.
Med låsemekanisme til låg undgås spild og at kæledyr 
kan komme til affaldet. 

Muligheder 
Certificeret genanvendt PP-plastik.
Varmepåtryk i hvid på kroppens forside.
Tryk på låg.
Låg uden låsemekanisme.
Bred vifte af andre farver efter forespørgsel.  
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