
MILJØSIKRERE
ARBEIDSPLASSER

MAKING BETTER WORKPLACES





Å ha en sikker håndtering og oppbevaring av produkter som påvirker miljøet er ikke bare viktig av 
helsemessige årsaker - det er også pålagt ved lov. Gigant har alt fra absorbenter og avfallshånd-
tering til lenser. Våre produkter oppfyller selvfølgelig de lovbestemte krav og forskrifter som finnes. 
Med enkle men effektive tiltak får du en sikrere og mer produktiv arbeidsplass der risikoen for skader 
og miljøpåvirkning reduseres. 

SALGSORGANISASJON MED KUNNSKAP                              
OG KOMPETANSE
Vårt salgsapparat er til for å hjelpe deg. Sammen dekker vi hele Norge og vi er spesialisert i  
å utforme arbeidsplasser som er attraktive, effektive og sikre. For på slike steder trives man, 
og arbeider best. Ta gjerne kontakt med oss på gigant@gigant.no eller tlf 66 99 20 00.

Se hele vårt brede sortiment arbeidsplassprodukter  
på www.gigant.no

Lettilgjengelig og for hånden.

Katalogen er utgitt av Gigant AS. Det tas forbehold om trykkfeil, konstruksjons- og 
sortimentsendringer. Fargenyanser på produktene kan avvike noe.

Kontakt Gigant AS eller nærmeste Gigant-forhandler for pris og betingelser.

TRYGG OG SIKKER HÅNDTERING AV 
MILJØFARLIGE PRODUKTER OG AVFALL

MAKING BETTER WORKPLACES



Miljøgulv

Kan brukes som enkeltstående

arbeidsstasjon eller lage et miljøgulv. Side 73

3

Gasskap Type E130

Sikker oppbevaring av gassbeholdere. Side 93
8

Pallereol med pallereolstrau

Samler væskespill i pallereolen.

Eliminerer risikoen for lekkasje. Side 74

4

Fatvogn stående PE

Hindrer søl under transport. Side 119
9

Marin Absorberende Rundlense

Tar opp olje på en fleksibel og effektiv måte.

Side 35

2

Brannklassifisert høyskap Type 90

Sikker oppbevaring av brannfarlige

kjemikalier (EN 14470-1). Side 87

7

Absorbent Gigant SMS Universal

Som forebyggende vern eller høyabsorberende

tørkeklut. Side 17

12

Fatløfter

Ergonomisk lasting og håndtering av fat.

Side 120

5

Lysrørsbag

For oppbevaring av gamle lysrør.

Regulerbar med bærereim. Side 133

10

1 Marin skjermlense

For bruk i stille vassdrag. Meget

rask og enkel utlegging. Side 36

T-Sperre

Hindrer effektivt væske fra å renne ut eller inn.

Side 75

6

Avfallsbeholder

Kombinér beholder og farge på lokket. 

Side 130
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Fatbandasje

Akutt stopp av lekkasje. Side 49
13

Miljøskap

Sikker oppbevaring av kjemikalier.

Pleksiglassdører gir god oversikt. Side 82

18

Spillbarriere

En fleksibel barriære som hindrer at væske

renner ned i brønner. Side 49

22

Fatpall

Oppsamler som enkelt kan flyttes

med en palleløfter eller truck. Side 61

14

Miljøcontainer

Med oppsamlingskar som beskytter mot vær og 
vind. Minimal risiko for lekkasje. Kontakt oss!

23Tippcontainer

Håndtering av avfall. Med automatisk 

tømmefunksjon. Side 124

17

21 Tippcontainer

Helsveiset container med automatisk

tømmefunksjon. Side 124

Miljøskap i stål

Fleksibel innredning. Trykkfjærer i taket gjør  
det enkelt å åpne og stenge. Kontakt oss!

24

Fatvogn

Hindrer lekkasje og spill. For to fat.

Side 119

15

Avfallsbeholder stål

Sikker sortering og håndtering av løsemidler 

og brennbart avfall. Side 127

19

Verkstedsmatte Tufftex

Høy absorberingsevne. Absorberer olje og

kjemikalier. Tåler varme spon. Side 20

16

Beredskapskasse OilOnly

Inneholder alt for akutt håndtering av lekkasje.

Side 46

20

18

19

16

17

20

21

22

24

23

Vi har løsningen på hvordan du forbedrer og effektiviserer
– uansett om arbeidsplassen er stor eller liten. 
Her er produktene som gjør jobben!
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Nå har du tilgang til vår ekspertise 
med ”Gigant Miljøhjelp”, appen 
der du trinn for trinn blir guidet til de 
riktige valgene for nettopp ditt 
behov innen tre sortiment – absor-
benter, oppdemming og miljøopp-
bevaring – viktige deler for en god 

beskyttelse mot miljøskader i de 
fleste bedrifter.

Gjør det riktige valget allerede 
idag, og spar masse problemer 
og kostnader ved å laste ned 
gratisappen fra AppStore eller 
Google Play!

GIGANTS MILJØHJELP 
LØSER DET FOR DEG!

ER DU I TVIL OM 
VALG AV MILJØ- 
PRODUKTER?

Scanne QR-
koden så 
kommer du 
direkte inn!
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OPPSAMLING OPPBEVARING
Petroleums- 
basert

Lite spill

ABSORBENTER
På et betonggulv, 
asfalt eller vann

Tåle å gå og 
stå på

Høy slitestyrke, 
store belastninger

Ekstreme 
påkjenninger

Smal rull

Hel rull

Ark

Matte

Fatmatte

Pølse

Pute

Dunker og 
små 
beholdere

Fat og litt 
større 
beholdere

IBC og 
større 
tanker

Dunker og 
små 
beholdere

Fat og litt 
større 
beholdere

IBC og 
større 
tanker

Stasjonær Polyetenplast

Glassfiber-
armert plast

Stål

Rustfritt 
stål

0-200 
liter

200-1000 
liter

Mer enn 
1000 liter

0-200 
liter

200-1000 
liter

Mer enn 
1000 liter

Innendørs

Utendørs

Brannfarlig

Etsende

Giftig

Radioaktiv

Ingen 
klassifisering

Mye spill

Ektremt
mye spill

Flyttbar

Mobil

Vann- og 
oljeblandede 
væsker

Kjemikalier

GIGANTS MILJØ-
SYMBOLFORKLARING 

For at du raskt skal komme fram til en rett løsning, har 
vi utviklet et antall symboler som vi bruker gjennom-
gående i vår katalog, på hjemmesiden og ikke minst 
i vår miljøapp.
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Vi har et bredt og heldekkende sortiment 
absorbenter for alle typer virksomheter og 
væsker. Hos oss finner du løsningen både 
for å forebygge og for å utbedre lekkasje.

ABSORBENTER

Absorbenter ............................................... 12 
Absorberingsduker .................................... 14 
Absorberingsgranulater ............................. 21

VERD Å VITE: Risikoanalyse

En fin måte å få en oversikt over de fore-
byggende tiltak og beskyttelser som bør 
finnes i en virksomhet er å gjøre en risiko-
analyse. I en risikoanalyse så belyser man 
sin virksomhet med bl.a. spørsmålene:

•  Hvor finnes risiko for at lekkasje eller 
ulykke kan forekomme?

•  Hva kan vi gjøre for å forhindre eller fore-
bygge dette?

• Hva kan vi gjøre for å begrense f.eks.  
   lekkasje?

• Hva kan jeg gjøre for å forhindre dette?

• Hva blir konsekvensen om noe inntreffer?



ABSORBENTER

POPYPROPEN ABSORBENTER PP

Vi deler inn våre absorbenter i tre ulike sorter:

• Polypropen Absorbent PP

• Returbaserte Absorbenter

• Granulat Absorbenter

Vi har tatt fram noen symboler for å gjøre det enklere å finne riktig 
produkt. Symbolene skal hjelpe til med å forstå hva produktene er 
gode på eller er til for.

• Polypropen (PP) er et plastbasert materiale som har sin opprinnelse fra petroleum, PP kan leveres både i 
Hydrofilt og Hydrofobt.

• Den er vanskelig antennelig og resistent mot alle syrer/væsker.

• Vi deler dem inn i fire ulike kvaliteter som beskriver hvordan de er bygd opp og hva de egner seg til:

Meltblown
•  M som betyr Meltblown er det enkleste 

materialet, men også det som har den raskeste 
og beste absorberingskapasiteten.

•  Denne kvaliteten består av ett lag, som også 
finnes i en preget versjon der pregingen gir 
bedre holdbarhet og lavere fiberslipp. 
Det gjør at den passer utmerket selv på 
ujevne, grove underlag.

Spunbond/Meltblown
•  SM som betyr Spunbond/Meltblown er et 

materiale som har et belegg på oversiden. 
Dette gjør den motstandsdyktig mot slitasje og 
fiberslipp på oversiden, men opprettholder en 
rask og god oppsugingsevne under

•  Dette materialet egner seg best der man vil ha 
en absorbent med rask og god absorberings-
kapasitet, men som også klarer den harde 
slitasjen ovenfra som f.eks. palletrucker og 
gangtrafikk.

Spunbond/Meltblown/Spunbond
•  SMS som betyr Spunbond/Meltblown/Spun-

bond og er 100 % lofri takket være at den har et 
overflatelag på begge sider som også gjør den 
ekstremt motstandsdyktig.

•  Denne absorbenten brukes der man ikke vil 
ha noen fiberslipp og der den kan utsettes for 
meget høy slitasje som f.eks. trucktrafikk og 
tung belastning.

Spunbond/Meltblown/Frequent
•  SMF betyr Spunbond/Meltblown/Frequent og 

er 100 % lofri.

•  Har et overflatebelegg på begge sider, men til 
forskjell fra SMS så har den et sterkere belegg 
på oversiden, som også er UV-bestandig og et 
tett belegg på undersiden.

•  Dette materialet brukes med fordel under entre-
prenørmaskiner og vanntanker der man må ha 
en 100 % lekkasjebeskyttelse.

GENERELLE SYMBOLER FOR ALLE ABSORBENTER

OilOnly 
Absorberer alle typer petroleumsba-
serte væsker, og de fleste alkoholer, 
men ikke vann. OilOnly flyter på vann 
selv når de er mettet med væske.

Universal 
Absorberer alle typer væsker som 
petroleum, alkoholer og vannbaserte 
væsker og vann. Universal flyter på 
vann når de er mettet med væske.

Kem 
Absorberer alle typer syreklassifi-
serte væsker (enkelte unntak kan 
forekomme).
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SLIK VALGER DU RETT POLYPROPEN ABSORBENT
Noen grunnleggende spørsmål som hjelper deg i valget av riktig polypropen absorbent:

1. 2.

3. 4.

Petroleumsbasert 
– velg OilOnly

Vann- og oljeblan-
dede væsker 
– velg Universal

Kjemikalier, baser og 
syrer - velg Kem

Lite

Mye

Ekstremt 
mye

HVOR MYE SPILL ER DET 
DEN SKAL KUNNE TA OPP?

HVILKEN TYPE SPILL ER DET?

HVOR SKAL DEN BRUKES?

På et betonggulv, 
asfalt eller vann 
– velg M

Skal man kunne stå 
eller gå på den og 
samtidig ha en god 
absorberingsevne – 
velg SM

Skal man ha høy slite-
styrke, og at den skal 
tåle store belastninger 
– velg SMS

Vil man ha et 100 % 
vern og at den skal 
tåle ekstreme påkjen-
ninger – velg SMF

Smal rull Hel rull

Ark Matte

Pute

Fatmatte

HVILKEN STØRRELSE OG 
FORPAKNING PASSER BEST?

Pølse

13



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer.  14

Absorbenter  –  Absorberingsduker
MI

LJ
ØS

IK
RI

NG

ABSORBERINGSDUKER

Punktmatte OilOnly
Punktmatten OilOnly kan brukes i alle typer virksomheter der det forekommer spill. Den har ingen 
overflatebelegg, som gjør at den har ekstra god oppsugingsevne på grove flater og på vann. Den er kun 
varmepreget for at materialet ikke skal loe så mye. Finnes i tynn, tykk, ark, puter og på rull for å få 
best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

Punktmatte Universal
Punktmatten Universal absorberer alle typer væsker, petroleum, alkoholer og vannbasert, ikke syrek-
lassifisert. Den har ingen flatebelegg, som gjør at den har ekstra god oppsugingsevne på grove flater 
og på vann. Den er kun varmepreget for at materialet ikke skal loe så mye. Finnes i tynt, tykt, ark, 
puter og på rull for å få best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

39629-2203 39626-5829 39629-2724 39629-2112 39626-5589 39626-5548

Artnr 39629-2161 39629-2203 39626-5829 39629-2724 39629-2112 39626-5589 39626-5548

OilOnly Ark/Tynn Ark/Tykk Service Pute Rull/Tynn Rull/Tykk Rull/Tykk
Kvalitet M M M M M M M
Farge Blå Blå Blå Blå Blå Blå Blå
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 50 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m
Absorbering 0,5 liter/ark 1 liter/ark 1 liter/ark 3 liter/pute 1 liter/lpm 2,2 liter/lpm 4,4 liter/lpm
Innh 200 stk 100 stk 10 stk 50 stk 1 stk 1 stk 1 stk

39629-1163 39626-5860 39629-1718 39626-5662 39626-5621 39629-1486

Artnr 39629-1163 39626-5860 39629-1718 39626-5662 39626-5621 39629-1486

Universal Ark/Tykk Service Rull/Tynn Rull/Tykk Rull/Tykk Fatmatte Topp
Kvalitet M M M M M M
Farge Grå Grå Grå Grå Grå Grå
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 50 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m 56 cm
Absorbering 1 liter/ark 1 liter/ark 1 liter/lmp 2,2 liter/lpm 4,4 liter/lpm 3 liter/matte
Innh 100 stk 10 stk 1 stk 1 stk 1 stk 25 stk



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer. 15

 Absorberingsduker  –  Absorbenter

MI
LJ

ØS
IK

RI
NG

Punktmatte KEM
Punktmatte Kjemi kan brukes i alle typer virksomheter der det forekommer spill. (OBS noen unntak 
kan forekomme) Den har ingen flatebelegg, som gjør at den har ekstra god oppsugingsevne på grove 
flater og på vann. Den er kun varmepreget for at materialet ikke skal loe så mye. Finnes i tynt, tykt, 
ark, puter og på rull for å få best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

Work OilOnly
Work OilOnly brukes når det finnes fare for stor slitasje fra oversiden f.eks. framfor bearbeidingsma-
skiner eller gangtråkk, men også der man fortsatt vil ha en absorbent som har en god og rask absorbe-
ringsevne. Takket være at den ikke har noe belegg på undersiden ligger matten rolig på høyblanke gulv. 
Work OilOnly absorberer alle typer petroleumbaseret væsker og de fleste alkoholer, men ikke vann. 

39629-0926 39629-0967 39629-0884 39626-5787 39626-5746

Artnr 39629-0926 39629-0967 39629-0884 39626-5787 39626-5746

Kem Ark/Tynn Ark/Tykk Pute Rull/Tykk Rull/Tykk
Kvalitet M M M M M
Farge Gul Gul Gul Gul Gul
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m
Absorbering 0,5 liter/ark 1 liter/ark 3 liter/pute 2,2 liter/lmp 4,5 liter/lmp
Innh 200 stk 100 stk 50 stk 1 stk 1 stk

39626-5902 39626-6025 39626-5944 39626-5985

Artnr 39626-5902 39626-6025 39626-5944 39626-5985

Work OilOnly Ark Service Rull Rull
Kvalitet SM SM SM SM
Farge Blå Blå Blå Blå
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m
Absorbering 1 liter/ark 1 liter/ark 2 liter/lmp 4 liter/lmp
Innh 100 stk 10 stk 1 stk 1 stk



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer.  16

Absorbenter  –  Absorberingsduker
MI

LJ
ØS

IK
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Work Universal
Work Universal brukes når det finnes fare for stor slitasje fra oversiden, f.eks. framfor bearbeidings-
maskiner eller gangtråkk, men også der man fortsatt vil ha en absorbent som har en god og rask absor-
beringsevne. Takket være at den ikke har noe belegg på undersiden ligger matten stille på høyblanke 
gulv. Den flyter mettet på vann.

Gigant SMS OilOnly
Gigant SMS OilOnly passer utmerket å bruke som forebyggende vern takket være den slitesterke over-
flaten eller når ulykken har skjedd når man trenger en hurtigabsorberende absorbent, men den kan 
også utmerket brukes som en høyabsorberende tørkeklut. Gigant SMS OilOnly , absorberer alle typer 
petroleumsbaserte væsker bl.a olje, bensin, diesel. Den absorberer IKKE vann og flyter mettet på vann. 
Perforert både på lengden og på bredden. Dette for å gi den en mer fleksibilitet ved bruk og på den 
måten gi en bedre totaløkonomi. 

39626-6066 39626-6181 39626-6108 39626-6140 39626-2321 39626-2347

Artnr 39626-6066 39626-6181 39626-6108 39626-6140 39626-2321 39626-2347

Work Universal Ark Service Rull Rull Rull Rull
Kvalitet SM SM SM SM SM SM
Farge Grå Grå Grå Grå Svart Svart
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m
Absorbering 1 liter/ark 1 liter/ark 2 liter/lmp 4 liter/lmp 3 liter/lmp 6 liter/lmp
Innh 100 stk 10 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

24124-0407 39623-5871 39623-6077 39623-5970

Artnr 24124-0407 39623-5871 39623-6077 39623-5970

Gigant SMS OilOnly Ark/Tykk Ark/Tykk Rulle/Tykk Rulle/Tykk
Kvalitet SMS SMS SMS SMS
Farge Blå Blå Blå Blå
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,38 x 46 m 0,76 x 46 m
Absorbering 1 lit/ark 1 lit/ark 2 lit/lpm 4 lit/lpm
Innhold 20 stk 100 stk 1 stk 1 stk



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer. 17

 Absorberingsduker  –  Absorbenter
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Gigant SMS Universal
Gigant SMS Universal passer utmerket å bruke som forebyggende vern takket være den slitesterke 
overflaten, eller når ulykken har skjedd når man trenger en hurtigabsorberende absorbent, men den 
kan også utmerket brukes som en høyabsorberende tørkeklut. Gigant SMS Universal absorberer alle 
typer væsker bl.a vann, skjærevæske, oljer, løsemiddel og andre typer kjemikalier. Perforert både på 
lengden og på bredden. Dette for å gi den en mer fleksibilitet ved bruk og på den måten gi en bedre 
totaløkonomi. 

Texlan OilOnly
Texlan brukes i alle typer virksomheter der man vil ha en 100% lofri og meget slitesterk absorbent. 
Den har et beskyttende belegg på begge sider. Finnes i tynt, tykt, ark, puter, matter og på rull for å få 
best mulig fleksibilitet og totaløkonomi.

24124-0308 39623-6176 39623-6374 39623-6275

Artnr 24124-0308 39623-6176 39623-6374 39623-6275

Gigant SMS Universal Ark/Tykk Ark/Tykk Rull/Tykk Rull/Tykk
Kvalitet SMS SMS SMS SMS
Farge Grå Grå Grå Grå
Dimensjon 0,4 x 0,5m 0,4 x 0,5 m 0,38 x 46 m 0,76 x 46 m
Absorbering 1 lit/ark 1 lit/ark 2 lit/lpm 4 lit/lpm
Innhold 20 stk 100 stk 1 stk 1 stk

39623-2506 39626-6223 39629-2005 39623-2514 39623-1581

Artnr 39623-2506 39623-2563 39626-6223 39629-2005 39626-3329 39623-2514 39623-1565 39623-1581

Texlan OilOnly Ark/Tynn Ark/Tykk Service Pute liten Pute stor Rull/Tynn Rull/Tykk Rull/Tykk
Kvalitet SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Farge Blå Blå Blå Blå Blå Blå Blå Blå
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,4 x 0,5 m 0,23 x 0,36 m 0,36 x 0,47 m 0,4 x 40 m 0,4 x 40 m 0,8 x 40 m
Absorbering 0,5 liter/ark 1 liter/ark 1 liter/ark 2 liter/pute 4 liter/pute 1 liter/lpm 2 liter/lpm 4 liter/lpm
Innh 200 stk 100 stk 10 stk 36 stk 18 stk 1 stk 1 stk 1 stk



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer.  18
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Texlan Universal
Texlan brukes i alle typer virksomheter der man vil ha en lofri og meget slitesterk absorbent. Den har 
et beskyttende belegg på begge sider. Finnes i tynt, tykt, ark, puter, matter og på rull for å få best mulig 
fleksibilitet og totaløkonomi. 39626-3295 Multi er meget fleksibel og kan brukes både som matte og 
sperre. 

Entreprenørmatte OilOnly
Entreprenørmatte er av et materiale som kan brukes overalt der lekkasje fra maskiner og kjøretøy kan 
forekomme, f.eks. på tankplasser og oppstillingsplasser for kjøretøy. Den tåler daglig bruk utendørs 
året rundt, takket være det sterke belegget på over- og undersiden.

39626-3295 Texlan Multi, kan brukes som 
sperre, men også som matte på rull eller 

rives av som ark.

39623-1532, -1516 39626-6264 39629-1643, -3246 39629-1569 39623-1524, -3512

Artnr 39623-1532 39623-1516 39626-6264 39629-1643 39626-3246 39629-1569 39623-1524 39623-3512 39623-3538 39626-3295

Texlan 
Universal

Ark/Tynn Ark/Tykk Service Pute/liten Pute/stor Matte/tykk Rull/Tynn Rull/Tykk Rull/Tykk Rull/Multi

Kvalitet SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Farge Grå Grå Grå Grå Grå Grå Grå Grå Grå Grå
Dimensjon 0,4x0,5 m 0,4x0,5 m 0,4x0,5 m 0,23x0,36 m 0,36x0,47 m 0,5x1 m 0,4x40 m 0,4x40 m 0,8 x 40 m 0,4 x 15 m
Absorbering 0,5 liter/ark 1 liter/ark 1 liter/ark 2 liter/pute 4 liter/pute 6 liter/matte 1 liter/lpm 2 liter/lpm 4 liter/lpm 2 liter/lpm
Innh 200 stk 100 stk 10 stk 36 stk 18 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

39629-2526 39629-2401 39629-2567 39629-2641

Artnr 39629-2526 39629-2401 39629-2567 39629-2641

Entreprenør OilOnly Matte Rull Rull Rull
Kvalitet SMS SMS SMS SMS
Farge Blå Blå Blå Blå
Dimensjon 1,6 x 2 m 1,6 x 10 m 1,6 x 26 m 1,6 x 52 m
Absorbering 20 liter/matte 96 liter/rull 250 liter/rull 500 liter/rull
Innh 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk
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Rullestativ
Praktiske gulv- og veggstativer for absorbent- og papirruller i breddene 40 og 80 cm.
Grålakkert rørstativ. Enkel montering. Leveres uten ruller.

TPS OilOnly
TPS OilOnly kan brukes under maskiner på bondegårder, tankplasser og oppstillingsplasser for 
kjøretøy eller annet utstyr. Takket være være sitt UV-bestandige belegg på oversiden og et 100% tett 
belegg på undersiden som forhindrer at spill lekker igjennom, klarer TPS daglig bruk utendørs, året 
rundt.

TPS Universal
TPS er et materiale som finnes både som matter og på rull. Den brukes under maskiner på bondegårder, 
tankplasser og oppstillingsplasser for kjøretøy eller annet utstyr. TPS tåler daglig bruk utendørs året 
rundt, takket være sitt UV-bestandige belegg på oversiden og et 100% tett belegg på undersiden som 
forhindrer at spill lekker igjennom.

24298-0100

Artnr 24298-0100 24298-0209 24298-0308 24298-0407

Beskrivelse Rullestativ gulv Rullestativ gulv Rullestativ vegg Rullestativ vegg
Farge Grå Grå Grå Grå
For rullbredde 40 cm 80 cm 40 cm 80 cm
Høyde 850 mm 850 mm 250 mm 250 mm
Bredde 520 mm 920 mm 520 mm 920 mm

39626-6306 39626-6389 39626-6421 39626-6546

Artnr 39626-6306 39626-6348 39626-6389 39626-6421 39626-6462 39626-6504 39626-6546

TPS OilOnly Service Racing Matte Racing Matte Rull Rull Spor UV Spor UV
Kvalitet SMF SMF SMF SMF SMF SMF SMF
Farge Orange Orange Orange Brun Brun Brun Brun
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 1,6 x 1 m 1,6 x 2 m 0,8 x 30 m 1,6 x 30 m 0,71 x 25 m 1,42 x 25 m
Absorbering 1 liter/ark 6,5 liter/matte 13 liter/matte 103 liter/rull 205 liter/rull 173 liter/rull 346 liter/rull
Innh 10 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

39626-6587 39626-6629 39629-1684 39626-6702

Artnr 39626-6587 39626-6629 39626-6660 39629-1684 39626-6702

TPS Universal Service Racing Matte Racing Matte Rull Rull
Kvalitet SMF SMF SMF SMF SMF
Farge Svart Svart Svart Svart Svart
Dimensjon 0,4 x 0,5 m 1,6 x 1 m 1,6 x 2 m 0,8 x 30 m 1,6 x 30 m
Absorbering 1 liter/ark 6,5 liter/matte 13 liter/matte 103 liter/rull 205 liter/rull
Innh 10 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk
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Verkstedmatte Tufftex
Gulvmatte som er oljebestandig og resistent mot de fleste kjemikalier. Ergonomisk og avlaster krop-
pen. Tåler varme spon fra metallbearbeiding. Antislip ligger stødig selv på oljete eller høyblanke gulv.

Puter og Pølser OilOnly
Absorberende produkter som flyter på vann, selv når de blir mettet med olje.

Puter og Pølser Universal
Brukes til vann, emulsjoner, oljer og andre ikke aggressive væsker.

39623-3769 39629-1361

Artnr 39629-1403 39623-3769 39626-2206 39629-1411 39629-1288 39629-1320 39629-1361 39629-1445

Beskrivelse Tufftex Tufftex Tufftex antislip Tufftex Tufftex Tufftex antislip Tufftex Tufftex antislip
Dimensjon 100 x 75 cm 100 x 150 cm 100 x 150 cm 300 x 150 cm 75 x 50 cm 75 x 50 cm 1000 x 75 cm 500 x 75 cm

39629-1841 39629-1882 39629-2765

Artnr 39623-0716 39629-1841 39629-1882 39629-1924 39629-2765

OilOnly Pølse Pute stor Pute liten Lense Oppdemmingspølse
Dimensjon 7,6 x 122 cm 42 x 42 cm 20 x 28 cm 15 x 300 cm 7,5 x 250 cm
Absorbering 4 liter/stk 4 liter/stk 2 liter/stk 27 liter/stk 8,5 liter/stk

39623-0088 39629-0447 39629-0488

Artnr 39623-0088 39629-0447 39629-0488

Universal Pølse Pute stor Pute liten
Dimensjon 7,6 x 122 cm 42 x 42 cm 20 x 28 cm
Absorbering 4 liter/stk 4 liter/stk 2 liter/stk
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Puter og Pølser Kjemi
Brukes til alle typer syrer og aggressive kjemikalier.

ABSORBERINGSGRANULATER

Absorberingsgranulat Gigasorb Light
GigaSorb Light er et superabsorberende mineralbasert granulat for absorpsjon av de fleste typer væsker.
Det har en lav densitet som resulterer i et stort volum pr kilo men enda en viss tyngde som gjør at det 
passer utmerket å anvende utendørs. Rask absorpsjonsevne med opprettholdt konsistens, det blir verken 
klissete eller etterlater noen film.
GigaSorb Light bygger på et kalkbasert materiale som kalles for tobermoritt (kalsiumsilikathydrat) og 
er et veldig porøst materiale som gir det en absorberende egenskap. Materialet er ikke giftig eller brenn-
bart, se produkt- og sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon og veiledning.

Stykk

Pall

396290769 396290801 396290843 396291528

Artnr 39629-0769 39629-0801 39629-0843 39629-1528

Kjemi Pute stor Pølse Lense Oppdemmingspølse
Dimensjon 42 x 42 cm 7,5 x 120 cm 10 x 300 cm 7,5 x 250 cm
Absorbering 4 liter/stk 4 liter/stk 15 liter/stk 8,5 liter/stk

24115-0101

24115-0200

Artnr 24115-0101 24115-0200 24115-0903

Beskrivelse Absorberingsgranulat 
Gigasorb Light 40 L

Absorberingsgranulat 
Gigasorb Light 10 L

Absorberingsgranulat Gigasorb 
Light, plastbøtte 10L

Kornstørrelse 0,5-6,0 mm 0,5-6,0 mm 0,5-6,0 mm
Volum 40 liter 10 liter 10 liter
Vekt 16 kg 4 kg 7,5 kg
Forpakning 1 pose á 40L 1 pose á 10L 1 plastbøtte à 10L

Artnr 24115-0507 24115-0606

Beskrivelse Absorberingsgranulat Gigasorb Light 
840 L

Absorberingsgranulat Gigasorb Light 
700 L

Kornstørrelse 0,5-6,0 mm 0,5-6,0 mm
Volum 40 liter x 21 poser 10 liter x 70 poser
Vekt 336 kg 280 kg
Forpakning 1 pall á 21 poser 1 pall á 70 poser
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Absorberingsgranulat Gigasorb Fine
GigaSorb Fine kan anvendes på alle flytende væsker og er et hurtigabsorberende, finkornet granulat 
som er produsert for å absorbere bedre og få minst mulig avfall.
Den finkornede størrelsen bidrar til at GigaSorb Fine suger opp all væske og dermed gjør underlaget 
tørt for søl.
GigaSorb Fine er kjemisk stabilt og bygger på et rent naturprodukt som heter moler. Materialet er ikke 
giftig eller brennbart, se produkt- og sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon og veiledning.

Stykk

Pall

Absorberingsgranulat Absol 
Absol er et miljøprodukt som er framstilt av kalk og sandstein, som raskt og effektivt suger opp oljer, 
oljeemulsjoner, fett, maling, syrer og enkelte asfaltoppløsninger. Suger også opp vann. Er et ikke 
brennbart materiale som kan brukes for slukking av flytende, brennende metaller, f.eks. magnesium 
og lettmetall. Med rikelig mengde Absol kan såvel organiske som uorganiske syrer absorberes, og dess-
uten nøytraliseres. Kornets kantede form gjør også at faren for skliulykker minsker. Produktet tåler 
kulde og er helt uten vann. Absorberer ca. 1 liter/kg.

Absorberingsgranulat FloatAbsorb
Termisk behandlet torv for sanering av diesel, olje og bensinutslipp på mark og i vann. Kan også bru-
kes i industrien. Ingen kjemiske tilsetninger. Må ikke brukes til terpentin, linolje eller oljer som kan 
selvantennes etter absorbsjon. 

24115-0309

24115-0408

Artnr 24115-0309 24115-0408 24115-1000 

Beskrivelse Absorberingsgranulat 
Gigasorb Fine 40 L

Absorberingsgranulat 
Gigasorb Fine 10 L

Absorberingsgranulat Giga-
sorb Fine, plastbøtte 10L

Kornstørrelse 1,0-3,0 mm 1,0-3,0 mm 1,0-3,0 mm
Volum 40 liter 10 liter 10 liter
Vekt 20 kg 5 kg 7,5 kg
Forpakning 1 pose á 40L 1 pose á 10L 1 plastbøtte á 10L

Artnr 24115-0705 24115-0804

Beskrivelse Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 
840 L

Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 
700 L

Kornstørrelse 1,0-3,0 mm 1,0-3,0 mm
Volum 40 liter x 21 poser 10 liter x 70 poser
Vekt 420 kg 350 kg
Forpakningen 1 pall á 21 poser 1 pall á 70 poser

53141-0504 53141-1288

Artnr 53141-0504 53141-1288

Beskrivelse Absorberingsmiddel Absol i sekk Absorberingsmiddel Absol i bøtte
Kornstørrelse 0,5-5 mm 0,5-5 mm
Volum 40 liter 16 liter
Vekt 16 kg 10 kg

Artnr 39629-0603

Beskrivelse Absorberingsgranulat FloatAbsorb
Vekt ca 10 kg
Innhold 1 sekk 30 liter
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Absorberingsgranulat Zugol
Zugol er laget av 100% furubark uten noe kjemiske tilsetninger, altså et rent naturprodukt. Den har 
en veldig høy oppsugingsevne framfor alt når det gjelder oljer, bensin, parafin, skjærevæsker, kjølevæs-
ker, emulsjoner, rengjøringsvæsker og maling. Man skal ikke bruke den på salpetersyre ettersom 
nitrøse gasser kan oppstå. Zugol absorberer direkte når den kommer i kontakt med væsken det er 
snakk om, medfører ingen sklifare, har ingen slipende effekt på maskindeler og er like brukbart i vann 
som på land.

Tilbehør

Absorberingsgranulat Oljesug Let
Oljesug LET Granulat er et lettpresset granulat som har sin opprinnelse fra dyrket tang som er plantet, 
og høstes 4 ganger i året. Har et bredt bruksområde, - den suger oljer, oljeholdige emulsjoner, fett, 
maling, lakk samt diverse kjemikalier. Suger ca 2,7 ggr sin egen vekt. Høy antennelsestemperatur, ca 
+400°C gjør at den er brannhemmende. Mindre enn 6 % aske ved forbrenning. Brytes ned på ca 4 
måneder. 100 % biologisk nedbrytbart.

Saneringsvogn
Kan fylles med absorberingsgranulat, salt eller sand. Brukt granulat som feies opp, legges i avfallssekk 
som settes inn under lokk. Laget i kraftig polyetenmateriale. Lettmanøvrert med to store, faste bakhjul 
og to bevegelige framhjul. Holder for redskap. Feiekost og skuffe inngår ikke.

39629-0652

39629-0694

Artnr 39629-0652 39629-0660

Beskrivelse Absorberingsgranulat Zugol Absorberingsgranulat Zugol
Vekt ca 4 kg ca 8 kg
Innhold 20 liter 40 liter

Artnr Beskrivelse

(39629-0694) Saneringsvogn Zugol

Artnr 39629-0645

Beskrivelse Oljesug LET
Vekt ca 10 kg

39629-3698 avbildet med kost og skuffe

Artnr 39629-3698

Beskrivelse Saneringsvogn
L x B x H 136 x 71 x 96 cm
Volum 60 liter
Vekt 38 kg
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Et komplett spekter av tørkemateriell for 
alle typer emner og formål. Uansett om du 
trenger slitesterke tekstiler eller lofri Non-
woven for ømfintlige flater, så finner du det 
hos oss.

TØRKEMATERIELL

Non-Woven ............................................... 26 
Filler ........................................................... 29

VERDT Å VITE

For å kunne løse ulike industrielle tørkebe-
hov på en kostnadseffektiv måte, så finner 
du i følgende kapittel et bredt spekter av 
tørkemateriell. Alt fra lofrie non-woven til de 
tradisjonelle tekstilfillene.

•  Non-woven er et høyabsorberende, lofritt 
og ekstremt våtsterkt tørkemateriell som 
brukes til f.eks. tørking av komponenter.

•  Tekstilfiller for grove tørkearbeider der 
man stiller høye krav på holdbarhet og 
god oppsugingsevne. 
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TØRKEMATERIELL

Tørkepapir Soft Non-woven
For alle typer tørkeoppgaver. Slitesterk, høyabsorberende og våtsterk samtidig veldig myk, også i våt 
tilstand. Tåler løsemidler. 
Rullen oppbevares i praktisk beskyttende boks med 7 cm sprekkhylse for sentrumavriving alternativt å 
henges på gulv- eller veggstativ. Arkene i praktisk beskyttende boks med "ett ark av gangen" funksjon. 
Boks med bærehåndtak. 

 
 

•  

•  

•  

• 

•  

5

41011-2346

41011-2346 41011-2403

Artnr 41011-2346 41011-2403

Tørkepapir soft På rull Ark i boks
Dimensjon 40 cm x 102 m 30 x 38 cm
Vekt 3,5 kg/rull 0,5 kg/boks
Vekt/m2 85 gr 85 gr
Ark 270 stk 60 stk
Farge Hvit Hvit
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Tørkepapir Fullpower Non-woven
For tørking av f.eks. oljer og fett i lagerbaner og på tannhjul. Tåler løsemidler. Ekstremt slitesterk, lofri 
og høy oppsugingsevne. Rullen oppbevares i praktisk beskyttende boks med 7 cm sprekkhylse for sen-
trumavriving alternativt å henges på gulv- eller veggstativ. Arkene i praktisk beskyttende boks med "ett 
ark av gangen" funksjon. Boks med bærehåndtak. 

Tørkepapir Supreme Non-woven
For tørking av f.eks. olje og fett i lagerbaner og tannhjul. Tåler løsemidler. Ekstrem slitesterk, lofri og 
høy oppsugingsevne.  Rullen oppbevares i praktisk beskyttende boks med 7 cm sprekkhylse for sen-
trumavriving alternativt å henges på gulv- eller veggstativ. Arkene i praktisk beskyttende boks med "ett 
ark av gangen" funksjon. Boks med bærehåndtak.  

41011-2460

41011-2460 41011-2528

Artnr 41011-2460 41011-2528

Tørkepapir Fullpower På rull Ark i boks
Dimensjon 40 cm x 170 m 34 x 38 cm
Vekt 4,1 kg/rull 0,5 kg/boks
Vekt/m2 60 gr 60 gr
Ark 450 stk 100 stk
Farge Hvit Hvit

41011-2825

41011-2825 41011-2882

Artnr 41011-2825 41011-2882

Tørkepapir Suprime På rull Ark i boks
Dimensjon 40 cm x 106 m 30 x 38 cm
Vekt 2,8 kg/rrull 0,5 kg/boks
Vekt/m2 65 gr 65 gr
Ark 280 stk 80 stk
Farge Hvit Hvit
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Tørkepapir Sensitive Non-woven
For avtørking av maskiner, motorer og hydrauliske komponenter for olje og fett. Tåler løsemidler. 
Slitesterk, lofri og høy oppsugingsevne. Rullen oppbevares i praktisk beskyttende boks med 7 cm 
sprekkhylse for sentrumavriving alternativt å henges på gulv- eller veggstativ. Arkene i praktisk 
beskyttende boks med "ett ark av gangen" funksjon. Boks med bærehåndtak. 

Tørkepapir Spesial Non-woven
For treg og høy viskositetsprodukter som f.eks. fett og hardvoks. Utmerket som poleringsduk. Tåler 
løsemidler. Myk, lofri og høy rivestyrke.  Rullen oppbevares i praktisk beskyttende boks med 7 cm 
sprekkhylse for sentrumavriving alternativt å henges på gulv- eller veggstativ. Arkene i praktisk beskyt-
tende boks med "ett ark av gangen" funksjon. Boks med bærehåndtak.  

Rullestativ
Praktiske gulv- og veggstativer for absorbent- og papirruller i breddene 40 og 80 cm.
Grålakkert rørstativ. Enkel montering. Leveres uten ruller.

41011-2585

41011-2585 41011-2643

Artnr 41011-2585 41011-2643

Tørkepapir Sensitive På rull Ark i boks
Dimensjon 40 cm x 152 m 30 x 38 cm
Vekt 3,0 kg/rull 0,5 kg/boks
Vekt/m2 50 gr 50 gr
Ark 400 stk 90 stk
Farge Hvit Hvit

41011-2700

41011-2700 41011-2767

Artnr 41011-2700 41011-2767

Tørkepapir Spesial På rull Ark i boks
Dimensjon 40 cm x 76 m 30 x 38 cm
Vekt 2,3 kg/rull 0,5 kg/boks
Vekt/m2 75 gr 75 gr
Ark 200 stk 60 stk
Farge Hvit Hvit

24298-0100

Artnr 24298-0100 24298-0209 24298-0308 24298-0407

Beskrivelse Rullestativ gulv Rullestativ gulv Rullestativ vegg Rullestativ vegg
Farge Grå Grå Grå Grå
For rullbredde 40 cm 80 cm 40 cm 80 cm
Høyde 850 mm 850 mm 250 mm 250 mm
Bredde 520 mm 920 mm 520 mm 920 mm
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FILLER

Bomullsklut hvit prima
Bomullsklut hvit prima har god oppsugingsevne og lite fiberslipp og passer for alle typer avtørkings- 
og oppsugingsarbeide innen industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. Leveres i pose eller smidig 
boks med håndtak for den mobile brukeren eller på arbeidsbenken. Kluter er et bra og billigere kom-
plement til papir og non-wovenprodukter.

Pose

Boks

Bomullsklut kulørt
Bomullsklut kulørt har høy oppsugingsevne og passer for alle typer avtørking og passer for alle typer 
avtørkings- og oppsugingsarbeide innen industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. Leveres i pose. 
Kluter er et bra og billigere komplement til papir og non-wovenprodukter.

Lerretsklut hvit
Lerretsklut hvit 100 %, høy oppsugingsevne og veldig lite fiberslipp. Passer for alle typer avtørkings- 
og oppsugingsarbeide innen industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. Leveres i pose.

Industriklut hvit
Industriklut hvit er av blandet kvalitet og passer til enklere tørkings- og oppsugingsarbeide innen 
industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. Leveres i pose.

Industriklut hvit prima
Industriklut hvit prima har en høyere andel av bomull, passer til enklere tørkings- og oppsugingsarbeide 
innen industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. Leveres i pose.

Trikotklut hvit
Trikotklut hvit har høy oppsugingsevne og passer for alle typer avtørking innen industri, servicearbeid, 
rengjøring og bilpleie. Leveres i pose.

24240-1206

24240-0406Artnr 24240-0406 24240-1602

Beskrivelse Bomullsklut hvit prima 10 kg Bomullsklut hvit prima 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

Artnr 24240-1206 24240-2402

Beskrivelse Bomullsklut, hvit i boks, ca. 5 kg Bomullsklut, hvit i boks, ca. 210 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 boks 1 pall á 42 bokser

24240-0307

Artnr 24240-0307 24240-1503

Beskrivelse Bomullsklut kulørt 10 kg Bomullsklut kulørt 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-2501

Artnr 24240-2501 24240-3202

Beskrivelse Lerretsklut hvit 10 kg Lerretsklut hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-0208

Artnr 24240-0208 24240-1404

Beskrivelse Industriklut hvit 10 kg Industriklut hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-0109

Artnr 24240-0109 24240-1305

Beskrivelse Industriklut hvit prima 10 kg Industriklut hvit prima 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-0802

Artnr 24240-0802 24240-2006

Beskrivelse Trikotklut hvit 10 kg Trikotklut hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser
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Trikotklut kulørt
Trikotklut kulørt har høy oppsugingsevne og passer for alle typer avtørking innen industri, servicear-
beid, rengjøring og bilpleie. Finnes også metallfri, dvs. garantert fri for metall. Leveres i pose eller smi-
dig boks med håndtak for den mobile brukeren eller på arbeidsbenken.

Pose

Boks

Metallfri

Flanellklut hvit
Flanellklut hvit passer for alle typer avtørking innen industri, servicearbeid, rengjøring og bilpleie. 
Leveres i pose eller smidig boks med håndtak for den mobile brukeren eller på arbeidsbenken.

Pose

Boks

Flanellklut kulørt
Flanellklut kulørt passer for alle typer avtørking og oppsugingsarbeide innen industri, servicearbeid, 
rengjøring og bilpleie. Finnes også metallfri, dvs. garantert fri for metall. Leveres i pose eller smidig 
boks med håndtak for den mobile brukeren eller på arbeidsbenken.

Pose

Boks

Metallfri

24240-0703

24240-0901

Artnr 24240-0703 24240-1909

Beskrivelse Trikotklut kulørt 10 kg Trikotklut kulørt 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

Artnr 24240-0901 24240-2105

Beskrivelse Trikotklut kulørt i boks ca 5 kg Trikotklut kulørt i boks ca 210 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 boks 1 pall á 42 bokser

Artnr 24240-2600 24240-3301

Beskrivelse Trikotklut kulørt metallfri 10 kg Trikotklut kulørt metallfri 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-1107

24240-2907

Artnr 24240-2907 24240-3103

Beskrivelse Flanellklut hvit 10 kg Flanellklut hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

Artnr 24240-1107 24240-2303

Beskrivelse Flanellklut hvit i boks ca. 5 kg Flanellklut hvit i boks ca. 210 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 boks 1 pall á 42 bokser

24240-2808

24240-1008

Artnr 24240-2808 24240-3004

Beskrivelse Flanellklut kulørt 10 kg Flanellklut kulørt 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

Artnr 24240-1008 24240-2204

Beskrivelse Flanellklut kulørt 5 kg Flanellklut kulørt ca 210 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 boks 1 pall á 42 bokser

Artnr 24240-2709 24240-3400

Beskrivelse Flanellklut kulørt metallfri 10 kg Flanellklut kulørt metallfri 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser
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Frottéklut hvit
Frottéklut hvit passer utmerket til litt tyngre og grovere smuss, f.eks. sot og fett. Leveres i pose.

Håndklefrotté hvit
Håndklefrottéklut hvit passer utmerket til litt tyngre og grovere smuss, f.eks. sot og fett. Leveres i pose.

Pussegarn
Bomullsgarn for pussing og rengjøring.

24240-0505

Artnr 24240-0505 24240-1701

Beskrivelse Frottéklut hvit 10 kg Frottéklut hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

24240-0604

Artnr 24240-0604 24240-1800

Beskrivelse Håndklefrotté hvit 10 kg Håndklefrotté hvit 300 kg
Størrelse/Klut 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Forpakning 1 pose 1 pall á 30 poser

Artnr 39624-1481

Beskrivnelse Pussegarn
Farge Hvit
Materiale Bomull
Vekt 25 kg
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Hvis du bedriver din virksomhet på eller 
inntil vann, så finner du alt du trenger i dette 
kapittelet. Uansett om du er brobygger, en 
entreprenør som jobber inntil et vann, eller 
på en oljerigg, så finner du alle verktøy du 
trenger for så vel forebyggende beskyttelser 
som for akutte innsatser.

OLJESANERING

Absorbenter ............................................... 34

Absorberingslenser ................................... 35 
Skjermlenser .............................................. 36

Beredskapskasser ..................................... 37

VERDT Å VITE: Industribeskyttelse

Alle virksomheter innen industri og hånd-
verk som sysselsetter minst 40 personer 
skal etablere en beredskap. Denne bered-
skapen kalles industribeskyttelse.
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ABSORBENTER

Marin Ark og Ruller
Marin Ark og Ruller tilbyr en meget kostnadseffektiv løsning for oljespill. Disse høypresterende pro-
duktene absorberer alle oljebaserte væsker på dekk eller i vann. Alle disse produktene er s.k. hydrofo-
biske og laget av 100% polypropen som betyr at de avviser vann, men tar opp olje samtidig som de 
beholder flyteevnen selv når de er helt mettet. Alle våre ruller og ark er ytterst luftige som garanterer 
en rask absorbering sammen med høy kapasitet.

Marin Pølser og Puter
Marin Pølser og Puter tilbyr en meget kostnadseffektiv løsning for oljespill. Disse høypresterende pro-
duktene absorberer alle oljebaserte væsker på dekk eller i vann. Alle disse produkter er s.k. hydrofo-
biske og laget av 100% polypropen som betyr at de avviser vann, men tar opp olje samtidig som de 
beholder flyteevnen selv når de er helt mettet.

39628-0893 39628-0992 39628-1099 39628-1198

Artnr 39628-0893 39628-0992 39628-1099 39628-1198

Marin OilOnly Ark/Tykk Ark/Tynn Rull/Halv Rull/Hel
Kvalitet M M M M
Farge Hvit Hvit Hvit Hvit
Dimensjon 0,5 x 0,4 m 0,5 x 0,4 m 0,38 x 46 m 0,78 x 46 m
Absorbering 1 liter/duk 0,6 liter/duk 80 liter/rull 144 liter/rull
Innhold 100 stk 200 stk

39628-1297 39628-1396

Artnr 39628-1297 39628-1396

Marin OilOnly Pølse Pute
Dimensjon 8 x 120 cm 38 x 23 cm
Absorbering 4 liter pr enhet 3,5 liter pr enhet
Innhold 20 stk 16 stk
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ABSORBERINGSLENSER

Marin Absorberende Rundlense
Disse lensene kan brukes i en rekke miljøer og applikasjoner der man vil ta opp olje på en effektiv 
måte, som f.eks. i havner, sjøer, rundt båter og også på vindkraftverk ved lekkasjer har vist seg å være 
et bruksområde. Utstyrt med karabinkroker som gjør den sammenkoblingsbar. Er laget av 100% 
nyprodusert polypropylenfylling og kommer i to ulike tykkelser 13 eller 20 cm og i åtte ulike lengder.

Marin Absorberende Flatlense 
Har stor oppsugingsflate, er sterk og følger godt bølgene. Til forskjell fra tradisjonelle absorberings-
lenser så følger den vannets bevegelser fullstendig. Dessuten er den lett å koble sammen flere stykker 
og den tar liten plass ved transport og oppbevaring. Den er laget av 100% polypropenfiber i en meget 
tykk og porøst utførelse.

Marin Absorberende Sweep
Utformet for å fange opp og eliminere oljespill. Kan brukes i kombinasjon med absorberende lenser. 
Innebygde reimer for enkel håndtering. Laget av polypropen. 

Artnr 39628-1495 39628-3194 39628-3293 39628-3392 39628-1594 39628-3491 39628-3590 39628-3699

Marin OilOnly Rundlense 13-3 Rundlense 13-6 Rundlense 13-12 Rundlense 13-24 Rundlense 20-3 Rundlense 20-6 Rundlense 20-12 Rundlense 20-24
Dimensjon 13 x 300 cm 13 x 600 cm 13 x 1200 cm 13 x 2400 cm 20 x 300 cm 20 x 600 cm 20 x 1200 cm 20 x 2400 cm
Absorbering 30 liter pr stk 60 liter pr stk 120 liter pr stk 240 liter pr stk 80 liter pr stk 160 liter pr stk 320 liter pr stk 640 liter pr stk

Artnr 39629-2062

Beskrivelse Marin OilOnly Flatlense
Farge Grå
Dimensjon 10 m x 48 cm
Absorbering 10 liter/m

Artnr 39628-1693

Marin OilOnly Sweep
Dimensjon 30 m x 48 cm
Absorbering 94 liter/enhet
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SKJERMLENSER

Marin Skjermlense med fast flytekropp
Absorberende skjermlense med fast flytekropp i kraftig 900 gram PVC. Brukes med fordel i havner 
og stillere vassdrag. Denne type skjermlense går veldig raskt og smidig å legge ut, f.eks. legges 100 
meter ut på ca. 3 minutter. Det finnes 5 ulike høyder og selges i meter, der maks lengden er 30 meter. 
Lensen kan utstyres med ASTM kobling som standard, men kan ogsp leveres med Unicons kobling. 
På forespørsel.

Marin Skjermlense med oppblåsbar flytekropp
Absorberende skjermlense med oppblåsbar flytekropp, laget i kraftig 900 gram PVC. Denne type 
lense kan brukes i alle typer vann, også offshore. Skjermlensen tar veldig liten plass ved oppbevaring 
ettersom flyteelementet blåses opp ved bruk. Det finnes 5 ulike høyder og selges i meter, der maks. 
lengden er 30 meter. Lensen er utstyrt med ASTM kobling som standard, men kan også leveres med 
Unicons kobling, på forespørsel. 

Artnr (39628-2196) (39628-2295) (39628-2394) (39628-2493) (39628-2592)

Skjermlense høyde 450 mm 500 mm 600 mm 750 mm 900 mm
Vekt 1,3 kg/m 1,4 kg/m 1,6 kg/m 2,4 kg/m 2,7 kg/m

Artnr (39628-2691) (39628-2790) (39628-2899) (39628-2998) (39628-3095)

Skjermlense høyde 500 mm 700 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm
Vekt 2,5 kg/m 3,3 kg/m 4,9 kg/m 6,7 kg/m 9,9 kg/m
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BEREDSKAPSKASSER

Marin Spillkit Standard
Marin Spillkit Standard er et komplett sett spillberedskapsprodukter for deg som bedriver din virk-
somhet inntil eller på vann. Alle våre Marin-Spillkit beredskapskasser oppfyller alle gjeldende regler 
såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP og Panama Canal SOPEP. 
Ettersom alle våre sett er FEP godkjent, så er du som kunde forsikret at du har de rette produktene 
tilgjengelige.

Innhold

Marin Spillkit 1,5 fat
Marin Spillkit er et komplett sett spillberedskapsprodukter for deg som bedriver din virksomhet inntil 
eller på vann. Alle våre Marin-Spillkit beredskapskasser oppfyller alle gjeldende regler såsom IMO 
A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP og Panama Canal SOPEP. Ettersom alle 
våre sett er FEP godkjent, så er du som kunde forsikret at du har de rette produktene tilgjengelige.

Innhold

39628-1990Antall Beskrivelse

2 par Kjemikalieresisterende neoprenhansker
2 stk Vernebriller
2 par Verneklær
2 stk Åndedrettsvern
300 stk Marin OilOnly absorberingsduk ark tykk 50x40 cm
24 stk Marin OilOnly absorberende pølse 6x120 cm
20 stk Marin OilOnly absorberende pute 38x23 cm
2 stk Marin OilOnly absorberende rundlense 13x300 cm
1 stk Jet Sprayer
1 stk Overføringspumpe (polypropylen)
1 stk Grovbøtte (5 liter)
1 stk Gnistfri håndskyffel
1 stk Gnistfri håndøse
1 stk Ekspanderende tetningsplugg (messing)
1 stk Oppbevaringsboks (400 liter, vannresistent, låsbar)
20 stk Kraftig søppelsekk med knytebånd 46 x 90 cm

Artnr 39628-1990

Beskrivelse Spillkit standard
Vouym 600 liter

39628-2097

Antall Beskrivelse

2 par Kjemikalieresisterende neoprenhansker
2 stk Vernebriller
2 par Verneklær
2 stk Åndedrettsmaske
150 stk Marin OilOnly absorberingsduk ark tykkelse 50x40 cm
6 stk Marin OilOnly absorberende orm 6x120 cm
6 stk Marin OilOnly absorberende pute 38x23 cm
1 stk Jet Sprayer (sprayflaske)
1 stk Overføringspumpe (polypropylen)
1 stk Grovbøtte (5 liter)
1 stk Gnistfri håndskyffel
1 stk Gnistfri håndsøse
1 stk Ekspanderende tetningsplugg (messing)
1 stk Oppbevaringsboks (250 liter, vannresistent, låsbar)
5 stk Kraftig søppelsekk med knytebånd 46 x 90 cm

Artnr 39628-2097

Beskrivelse Spillkit 1,5 fat
Volum 200 liter
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Marin Spillkit 7 fat
Marin Spillkit er et komplett sett spillberedskapsprodukter for deg som bedriver din virksomhet inntil 
eller på vann. Alle våre Marin-Spillkit beredskapskasser oppfyller alle gjeldende regler såsom IMO 
A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP og Panama Canal SOPEP. Ettersom alle 
våre sett er FEP godkjent, så er du som kunde forsikret at du har de rette produktene tilgjengelige.

Innhold

Marin Spillkit 12 fat
Marin Spillkit er et komplett sett spillberedskapsprodukter for deg som bedriver din virksomhet inntil 
eller på vann. Alle våre MARIN-Spillkit beredskapskasser oppfyller alle gjeldende regler såsom IMO 
A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP og Panama Canal SOPEP. Ettersom alle 
våre sett er FEP godkjent, så er du som kunde forsikret at du har de rette produktene tilgjengelige.

Innhold

39628-1891

Antall Beskrivelse

5 par Kjemikalieresisterende neoprenhansker
5 stk Vernebriller
5 par Verneklær
5 stk Åndedrettsmaske
600 stk Marin OilOnly absorberingsduk ark tykkelse 50x40 cm
30 stk Marin OilOnly absorberende orm 6x120 cm
30 stk Marin OilOnly absorberende pute 38x23 cm
4 stk Marin OilOnly absorberende rundlense 13x300 cm
1 stk Marin OilOnly absorberende flatlense 48 cmx30,5 m
1 stk Jet Sprayer (sprayflaske)
1 stk Overføringspumpe (polypropylen)
1 stk Grovbøtte (5 liter)
1 stk Gnistfri håndskyffel
1 stk Gnistfri håndsøse
1 stk Ekspanderende tetningsplugg (messing)
1 stk Oppbevaringsboks (1400 liter, vannresistent, låsbar)
20 stk Kraftig søppelsekk med knytebånd 46 x 90 cm

Artnr 39628-1891

Beskrivelse Spillkit 7 fat
Volum 1000 liter

39628-1792
Antall Beskrivelse

5 par Kjemikalieresisterende neoprenhansker
5 stk Vernebriller
5 par Verneklær
5 stk Åndedrettsmaske
800 stk Marin OilOnly absorberingsduk ark tykkelse 50x40 cm
1 rull Marin OilOnly absorberende rull 0,76x46 m
40 stk Marin OilOnly absorberende orm 6x120 cm
30 stk Marin OilOnly absorberende pute 38x23 cm
4 stk Marin OilOnly absorberende rundlense 13x300 cm
1 stk Marin OilOnly absorberende flatlense 48 cmx30,5 m
1 stk Jet Sprayer (sprayflaske)
1 stk Overføringspumpe (polypropylen)
1 stk Grovbøtte (5 liter)
1 stk Gnistfri håndskyffel
1 stk Gnistfri håndsøse
1 stk Ekspanderende tetningsplugg (messing)
2 stk Oppbevaringsboks (1400 liter, vannresistent, låsbar)
20 stk Kraftig søppelsekk med knytebånd 46 x 90 cm

Artnr 39628-1792

Beskrivelse Spillkit 12 fat
Volum 1600 liter
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Nå har du tilgang til vår ekspertise 
med ”Gigant Miljøhjelp”, appen 
der du trinn for trinn blir guidet til de 
riktige valgene for nettopp ditt 
behov innen tre sortiment – absor-
benter, oppdemming og miljøopp-
bevaring – viktige deler for en god 

beskyttelse mot miljøskader i de 
fleste bedrifter.

Gjør det riktige valget allerede 
idag, og spar masse problemer 
og kostnader ved å laste ned 
gratisappen fra AppStore eller 
Google Play!

GIGANTS MILJØHJELP 
LØSER DET FOR DEG!

ER DU I TVIL OM 
VALG AV MILJØ- 
PRODUKTER?

Scanne QR-
koden så 
kommer du 
direkte inn!
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Her finner du løsningen for når ulykken har 
inntruffet. Her har vi samlet akuttvesker, 
beredskapskasser og oppsamlingsbas-
seng som reduserer ulykken på en rask og 
sikker måte. Du finner alt fra store bokser 
for industrier til små beredskapsvesker for 
å ha i f.eks. arbeidskjøretøyet.

SPILLBEREDSKAP

Spillberedskapsvesker .............................. 42 
Kasser og vogner ...................................... 46 
Sluktettinger .............................................. 48

VERDT Å VITE: Lover og regler § 40 

(beredskapsplikt). Forurensningsloven.

Den som bedriver virksomhet som kan 
medføre akutt forurensning skal sørge 
for nødvendig beredskap for å forhindre, 
oppdage, stanse, fjerne og begrense virk-
ningen av forurensningen. Beredskapen 
skal stå i et rimelig forhold til sannsynlighe-
ten for akutt forurensning og omfanget av 
skadene og ulempene som kan inntreffe.

Forurensningsmyndigheten skal i forskrift 
eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav 
til beredskapen etter første ledd. Beredska-
pen skal etter forurensningsmyndighetens 
nærmere bestemmelse tilpasses den kom-
munale og den statlige beredskapen mot 
akutt forurensning. 
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 SPILLBEREDSKAPSVESKER

Gigant Spillkit OilOnly
En praktisk nødsituasjonsutstyr for mindre spill av kjemikalier. Lett å oppbevare i bussen, lastebilen, 
traktoren, servicebilen, båten etc. Innholdet i vesken absorberer totalt ca 45 liter petroliumvæske, ikke 
vann. Inneholder 35 stk ark absorbent Gigant SMS OilOnly 0,4 x 0,5 m , 2 stk pølser OilOnly 8x120 
cm, 1 stk pute OilOnly 23 x 38 cm, 1 par engangshansker, 1 par vernebriller og 1 stk plast søppelsekk.

Gigant Spillkit Universal
Et praktisk nødsituasjonsutstyr for mindre spill av kjemikalier. Lett å oppbevare i bussen, lastebilen, 
traktoren, servicebilen, båten etc. Innholdet i vesken absorberer totalt ca 45 liter væske, også vann. 
Inneholder 35 stk ark absorbent Gigant SMS Universal 0,4 x 0,5 m , 2 stk pølser Universal 8x120 cm, 
1 stk pute Universal 23 x 38 cm, 1 par engangshansker, 1 par vernebriller og 1 stk plast søppelsekk.

Akuttveske OilOnly
En praktisk nødsituasjonsutstyr for mindre spill av kjemikalier. Lett å oppbevares i bussen, lastebilen, 
traktoren, servicebilen, båten etc. Innholdet i vesken absorberer totalt ca 20 liter petroliumvæske, ikke 
vann. Inneholder 30 stk tynne ark 32 x 32 cm, 2 stk tykke ark 32 x 32 cm, 1 stk Allsorb pølse 8 x 150 
cm, 5 stk tørkekluter, 1 par engangshansker og 2 stk plastsekker.

Artnr 24124-0100

Beskrivelse Gigant Spillkit OilOnly
Absorbering 45 liter

Artnr 24124-0209

Beskrivelse Gigant Spillkit Universal
Absorbering 45 liter

Artnr 39623-2407

Beskrivelse Akuttveske OilOnly
Absorbering 20 liter
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Akuttveske Universal
En praktisk nødsituasjonsutstyr for mindre spill av kjemikalier. Lett å oppbevare i bussen, lastebilen, 
traktoren, servicebilen, båten etc. Innholdet i vesken absorberer totalt ca 20 liter væske, også vann. 
Inneholder 30 stk tynne ark 32x32 cm, 2 stk tykke ark 32x32 cm, 1 stk Allsorb pølse 8x150 cm, 5 stk 
tørkekluter, 1 par engangshansker og 2 stk plastsekker.

Spillberedskap Mini
Spillberedskapsveske for skogsmaskiner eller mindre entreprenørmaskiner. En praktisk løsning for 
trange plasser. I vesken finnes absorbenter for alle typer oljer. Ved å stappe avfallssekken i vesken kan 
denne brukes som et tilfeldig oppsamlingsbasseng for olje eller diesel, rommer ca 15 liter. Vesken er 
laget av et vannavvisende materiale. Låsingen skjer med borrelåsbånd som er lett å åpne. Lett å opp-
bevare og lett å ta med seg, den veier ikke mer enn ca 2,5 kg. Kapasitet ca 8 liter.

Innhold

Spillberedskap Standard
Spillberedskap Standard er tatt fram for å kunne oppbevares i førerhuset på en lastebil eller lignende. 
I vesken finnes absorbenter for alle typer oljer. Vesken er laget av et vannavvisende materiale. Låsingen 
skjer med borrelåsbånd som er lett å åpne. Kapasitet ca 25 liter.

Innhold

Spillberedskap Medium
Spillberedskap Medium for entreprenørmaskiner eller servicekjøretøy i skogen. Tatt fram for å ha for 
hånden i eller ved maskiner og tanker. I vesken finnes absorbenter for alle typer oljer. Vesken er laget av 
et vannavvisende materiale. Låsingen skjer med borrelåsbånd som er lett å åpne. Kapasitet ca 32 liter.

Innhold

Artnr 39623-1409

Beskrivelse Akuttveske Universal
Absorbering 20 liter

Antall Beskrivelse

5 liter FloatAbsorb
1 stk Punktmatte OilOnly / Pute
1 stk Avfallssekk

Artnr 39629-3482

Beskrivelse Spillberedskap Mini
L x B x H 40 x 9 x 30 cm
Absorbering 8 liter

Antall Beskrivelse

2 x5 liter FloatAbsorb
1 stk Entreprenør OilOnly Matte 1,55 x 1,55 m
10 stk Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
1 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-3003

Beskrivelse Spillberedskap Standard
L x B x H 60 x 46 x 15 cm
Absorbering 25 liter

Antall Beskrivelse

3 x 5 liter FloatAbsorb
1 stk Entreprenør OilOnly Matte 1,55 x 1,55 m
10 stk Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
1 stk OilOnly pute
2 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-3086

Beskrivelse Spillberedskap Medium
L x B x H 70 x 15 x 70 cm
Absorbering 32 liter
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Spillberedskap Stor
Spillberedskap stor er egnet for servicebiler og maskiner. Utviklet sammen med entreprenørarbeids-
proffer. I vesken finnes absorbenter for alle typer oljer. Spillberedskap Stor er først og fremst beregnet 
til å ha for hånden ved arbeidsplassens miljøstasjon eller tilsvarende. Den kan også være egnet å ha i 
store maskiner og servicekjøretøy. Kapasitet ca 45 liter.

Innhold

Spillberedskap ADR-Akut
ADR-Akut er tatt fram for å møte kravene på utrustning for ADR transporter. Kapasitet ca 25 liter.

Innhold

Spillberedskap for spor-/banearbeid 16 liter
Spillberedskap for ulike typer sporarbeider, utviklet sammen med Sveriges Jernbaneverk.

Innhold 

Antall Beskrivelse

6 x5 liter FloatAbsorb
1 stk Entreprenør OilOnly Matte 1,55 x 1,55 m
20 stk Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
2 stk OilOnly puter
2 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-3243

Beskrivelse Spillberedskap Stor
Dimensjon L x B x H 75 x 35 x 35 cm
Absorbering 45 liter

Antall Beskrivelse

20 stk KEM puter
20 stk Punktmatte Kem Ark/Tynn
1 stk Slukbag for utendørs sluk
1x5 liter Beholder med lokk
1 par Vernebriller
1 par Vernehasker
1 stk Avfallssekk

Artnr 39629-4449

Beskrivelse Spillberedskapsveske ADR-Akut
Dimensjon L x B x H 70 x 15 x 70 cm
Absorbering 25 liter

Antall Artnr Beskrivelse

2 stk 39629-2724 Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tykk blå
20 stk 39629-2161 Punktmatte O, 50 x 40 cm, tynn blå
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-2849

Beskrivelse Spillberedskap sporarbeid
Absorbering 16 liter
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Spillberedskap for spor-/banearbeid 30 liter
Spillberedskap for ulike typer sporarbeider, utviklet sammen med Sveriges Jernbaneverk.

Innhold

Spillberedskap for spor-/banearbeid 75 liter
Spillberedskap for ulike typer sporarbeider, utviklet sammen med Sveriges Jernbaneverk.

Innhold

Spillberedskap Oljeakutt for spor-/banearbeid og større maskiner
Med sammenleggbart spillbasseng som er egnet for maskiner der større havarier kan inntreffe. Olje-
akuttvesken gir mulighet til å samle opp utstrømmende olje i spillbassenget. Vesken er laget av et sterkt 
materiale. Låsingen skjer med borrelåsbånd som er lett å åpne. Spillbaseng kapasitet ca 620 liter inkl 
Spillpoolen/-bassenget.

Innhold 39629-3375

Innhold 39629-3383

Antall Artnr Beskrivelse

2 stk 3962-92724 Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tykk blå
20 stk 3962-92161 Punktmatte O, 50 x 40 cm, tynn blå
1 stk 3962-92526 Matte entreprenør O, 1,6 x 1,6 m, blå
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-3169

Beskrivelse Spillberedskap sporarbeid
Absorbering 30 liter

Antall Artnr Beskrivelse

3 stk 3962-92724 Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tykk blå
20 stk 3962-92161 Punktmatte O, 50 x 40 cm, tynn blå
4 stk 3962-92526 Matte entreprenør O, 1,6 x 1,6 m, blå
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-3409

Beskrivelse Spillberedskap sporarbeid
Absorbering 75 liter

Spillbaseng

Antall Artnr Beskrivelse L x B x H Absorbering/sump

1 stk Spillpool 135 x 135 x 25 cm 520 liter
60 stk 39629-2161 Punktmatte OilOnly Ark/Tynn 0,5 liter/ark
35 stk 39629-2005 Texlan OilOnly Pute/liten 2 liter/pute
4 par Vernehansker
4 stk Avfallssekker

Antall Artnr Beskrivelse Absorbering/sump

60 stk 39629-2161 Punktmatte OilOnly Ark/Tynn 0,5 liter/ark
35 stk 39629-2005 Texlan OilOnly Pute/liten 2 liter/pute
4 par Vernehansker
4 stk Avfallssekker

Artnr 3962-93375 3962-93383

Beskrivning Spillberedskap OljeAkut med spillbasseng Spillberedskap OljeAkut uten spillbasseng
L x B x H 60 x 60 x 45 cm 60 x 60 x 45 cm
Absorbering/sump 620 liter 100 liter
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Beredskapskasse OilOnly 215
En meget sterk beredskapskasse med 3 solide hengsler i lokket. Total oppsugingsevne 215 liter.

Innhold

Beredskapskasse Kjemi 215
En meget sterk beredskapskasse med 3 solide hengsler i lokket. Total oppsugingsevne 215 liter.

Innhold

Antall Artnr Beskrivelse

50 stk 3962-92724 Punktmatte OilOnly/Pute
20 stk 3962-92161 Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
6 stk 3962-92765 Oppdemmingspølse OilOnly 7,5 x 250 cm
2 par Hansker
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-2963

Beskrivelse Beredskapskasse OilOnly 215
L x B x H 120 x 60 x 54 cm
Absorbering 215 liter

Antall Artnr Beskrivelse

50 stk 3962-90884 Punktmatte Kjemi/Pute
20 stk 3962-90926 Punktmatte Kjemi Ark/Tynn
6 stk 3962-91528 Oppdemmingspølse 7,5 x 250 cm
2 par Hansker
2 stk Avfallssekker

Artnr 39629-4407

Beskrivelse Beredskapskasse Kjemi 215
L x B x H 120 x 60 x 54 cm
Absorbering 215 liter
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Beredskapskasse OilOnly 295
Beredskapskasse med 4 stk solide hjul som alle er svingbare, hvorav to også er låsbare. Lokket er lås-
bart. To solide uttak for truckgaflene, som gir et sikkert løft. Kraftige hengsler som ikke ruster. Total 
oppsugingsevne er 295 liter.

Innhold

Beredskapskasse Universal 295
Beredskapskasse med 4 stk solide hjul som alle er svingbare, hvorav to også er låsbare. Lokket er lås-
bart. To solide uttak for truckgaflene, som gir et sikkert løft. Kraftige hengsler som ikke ruster. Total 
oppsugingsevne er 295 liter.

Innhold 

Antall Artnr Beskrivelse

36 stk 3962-63329 Texlan OilOnly Pute stor
1 forp 3962-63295 Texlan Multi universal
200 stk 3962-92161 Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
2 stk 3962-92765 Oppdemmingspølse OilOnly 7,5 x 250 cm
2 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker, kraftige

Artnr 39623-5129

Beskrivelse Beredskapskasse OilOnly 295
L x B x H 88 x 88 x 95 cm
Absorbering 295 liter
Vekt 42 kg

Antall Artnr Beskrivelse

36 stk 3962-63246 Texlan Universal Pute Stor
2 forp 3962-63295 Texlan Multi Universal
200 stk 3962-90926 Punktmatte Kem Ark/Tynn
1 stk 3962-91528 Oppdemmingspølse Universal 7,5x250 cm
2 par Vernehansker
2 stk Avfallssekker, kraftige

Artnr 39629-4522

Beskrivelse Beredskapskasse Universal 295
L x B x H 88 x 88 x 95 cm
Absorbering 295 liter
Vekt 42 kg
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SmartCart Servicevogn OilOnly
Fleksibel og flyttbar vogn som er lett å håndtere. Komplett med punkmatte på rull og små og store 
puter. Laget i kraftig polyetenmateriale. Dør er utstyrt med lås. Servicevognen har rullholder.

Innhold

Opplysningsskilt Spillberedskap
Opplysningsskilt Spillberedskap brukes med våre spillberedskapskasser eller vesker for å tydeliggjøre 
lokasjonen ved ulykker eller utslipp. Laget i 2 mm hardplast kan brukes både innendørs og utendørs. 
Kan både skrus og tapes opp med dobbletsidig tape.

SLUKTETTING

Sluktettingspute
Er et enkelt redskap for å tette avløp og sluk. Man fyller puten med 18 liter vann og frostvæske i en 
50/50 blanding. Dette for å unngå at væsken fryser i vintersesongen. Slukputen er laget i en olje- og 
UV-bestandig duk. Materialet er dessuten resistent mot væsker, som bensin og diesel. Puten er utstyrt 
med en påfyllingsventil og henges enkelt opp med medfølgende kroker, på f.eks. en vegg eller et gjerde.

Sluktetter 
Enkel å feste med et fjærbelastet håndtak, har lang levetid. Tettematerialet er 32 mm tykt og 70 mm 
bredt, som gjør det mulig å fange opp ujevnheter i bakken, eller mindre stener. Sluktetteren er så stor 
at tetningslisten går utenfor sluket. Dette har stor betydning hvis det finnes sprekker mellom asfalten 
og sluksargen. Ytre lokk inkl tetningslist 54x54 cm. Indre lokk uten tetningslist 40x40 cm. List for 
utskifting kan bestilles. Håndtak fjærbelastet med 25 kp. Diameter festekrok 9 mm. Åpning krok 25 
mm.

Tilbehør

Antall Innhold

1 rull Punktmatte OilOnly Ark/Tynn
120 puter Texlan OilOnly Pute liten
18 puter Texlan OilOnly Pute stor

Artnr 39628-0554

Beskrivelse SmartCart Service OilOnly
L x B x H 65 x 72 x 155 cm
Absorbering 330 liter

Artnr 24107-0200

Beskrivelse Opplysningsskilt Spillberedskap
Dimensjon LxB 600 x 150 mm

Artnr 39628-0711

Beskrivelse Sluktettingspute
Dimensjon 65 x 65 cm
Farge Orange

Artnr 39629-6840

Beskrivelse Sluktetter
L x B 54 x 54 cm
Vekt 5 kg

Artnr Beskrivelse

39629-6881 Veggholder sluktetter
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Sluktettingsmatte
Sluktettingsmatte som klistrer seg fast mot underlaget og skaper en tett forsegling. Kan brukes flere 
ganger ved å rengjøre med vann og såpe etter bruk. Laget i polyuretan.

Spillbarriere
Spillbarrieren kan legges rundt dagvannsbrønner, avløpsbrønner eller innenfor dører etc. for å 
forhindre at væske lekker igjennom. Laget av polyuretan.

Fatbandasje
Fatbandasje med borrelås. Laget i polyuretan.

Tetningsplugg konisk
Tetningsplugger laget i polyerutan og er et godt hjelpemiddel for å tette lekkasje fra hull, f.eks. fra et 
skadet fat, IBC eller rør. Av polyuretan, motstandsdyktig mot de fleste oljer og kjemikalier. Finnes i 
ulike størrelser.

39623-5764
39623-6473 39623-5749

Artnr 39623-6473 39623-5731 39623-5749 39623-5756 39623-5764 39623-6572 39623-6671

Beskrivelse Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte Sluketettingsmatte
Tykkelse 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
L x B 500 x 500 mm 600 x 600 mm 800 x 800 mm 1200 x 1200 mm 300 x 2800 mm
Ø 450 mm 850 mm

Artnr 39623-5772 39623-6770

Beskrivelse Spillbarriere Spillbarriere
Dimensjon 100 x 70 x 3000 mm 50 x 45 x 2000 mm

Artnr 39623-5723

Beskrivelse Fatbandasje
Tykkelse 13 mm
LxB 2100 x 250 mm

Artnr 39623-6879 39623-6978 39623-7075 39623-7174 39623-7273

Beskrivelse Tetningsplugg, 
konisk

Tetningsplugg, 
konisk

Tetningsplugg, 
konisk

Tetningsplugg, 
konisk

Tetningsplugg, 
konisk

Høyde 120 mm 120 mm 120 mm 200 mm 200 mm
Ø 35 - 70 mm 60 - 92 mm 85 x 120 mm 120 x 180 mm 170 - 230 mm
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Sikker oppbevaring av beholdere med 
miljøfarlig innhold. Her speiler en mengde 
faktorer seg og har en avgjørende rolle. 
Hvilke emner skal oppbevares? Hvor mye? 
Hva skjer hvis de kommer i kontakt med 
andre emner? Kontakt oss gjerne – vi har 
både riktig løsning og kunnskapen for å 
kunne hjelpe deg.

OPPDEMMING OG SPILLTRAU

Oppsamlingskar småbeholdere  
plast/stål .................................................... 53

Miljøhylle .............................................. 56, 65

Oppsamlingskar fat plast/stål ................... 57

Fatoppbevaring ......................................... 59

Tilbehør Oppsamlingskar Fat plast/stål..... 67

Oppsamlingskar IBC plast/metall .............. 69

Miljøgulv .................................................... 73

Pallereolstrau plast/metall ......................... 74 
T-sperre avsperringssystem ...................... 75

VERDT Å VITE: Kjemikalieoppbevaring

Kjemikalier må alltid oppbevares på en 
sikker måte. Originalemballasjen sier ofte 
om hvilket materiale oppsamlingsenheten 
bør ha:

-Plast brukes til plast. Stål brukes til stål.

Når man skal velge størrelse er en god 
regel største beholder + 10 % av alle 
andre beholdere. Kjemikalier som lagres 
utendørs bør beskyttes mot nedbør og 
mot uvedkommende.
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OPPSAMLING/SPILLTRAU



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer. 53

 Oppsamlingskar småbeholdere plast/stål  –  Oppsamling/spilltrau

MI
LJ

ØS
IK

RI
NG

OPPSAMLINGSKAR SMÅBEHOLDERE PLAST/STÅL

Spilltrau 600 x 400 x 155 mm
Beregnet for oppsamling av væsker.
• Laget i polyetylene. 100 % resirkulerbar. 
• Kan brukes med eller uten gitter. 
• Maks belastning 50 kg.

Spilltrau ST
Spilltrau i polyetylene for oppsamling av væsker ved oppbevaring og håndtering av mindre fat og 
beholdere på arbeidsplassen.
• Kompakte og lette, egnet på små flater. 
• Kraftige, lett å rengjøre og egnet for de fleste væsker. 
• Bruksområder: dunker, væskehåndteringsområder, laboratorier, truck- og maskinlekkasje, rengjøring 

av maskindeler, oppbevaring av løsemidler, oppbevaring av batterier, ved kjemisk dosering etc.

Tilbehør

Artnr 23075-0101

Sump 20 liter
L x B x H 600 x 400 x 155 mm
Vekt 3 kg

21955-0605 + 21955-1405 21955-0803 + 21955-1603 21955-0407 + 21955-1207

Artnr 21955-0209 21955-0308 21955-0407 21955-0506

Beskrivelse Spilltrau PE 22L Spilltrau PE 31L Spilltrau PE 43L Spilltrau PE 63L
Volum 22 liter 31 liter 43 liter 63 liter
L x B x H 595 x 395 x 170 mm 805 x 405 x 170 mm 800 x 605 x 170 mm 1000 x 605 x 200 mm
Vekt 3,5 kg 2,5 kg 4 kg 5,5 kg

Artnr 21955-0605 21955-0704 21955-0803

Beskrivelse Spilltrau PE 66L Spilltrau PE 70L Spilltrau PE 104L
Volum 66 liter 70 liter 104 liter
L x B x H 804 x 608 x 220 mm 804 x 608 x 315 mm 1195 x 795 x 185 mm
Vekt 6,5 kg 6,5 kg 8 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H

21955-1009 Gitter spilltrau 22L 575 x 375 x 25 mm
21955-1108 Gitter spilltrau 31L 785 x 375 x 25 mm
21955-1207 Gitter spilltrau 43L 790 x 585 x 25 mm
21955-1306 Gitter spilltrau 63L 985 x 585 x 35 mm
21955-1405 Gitter spilltrau 66L 790 x 586 x 25 mm
21955-1504 Gitter spilltrau 70L 790 x 586 x 25 mm
21955-1603 Gitter spilltrau 104L 1580 x 1170 x 25 mm
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Spilltrau
I ulike utførelser for ulike behov. Finnes med håndtak som gjør det lett å balansere selv fulle med olje. Er 
lette å plassere under maskiner som lekker eller for å oppbevare mindre dunker. Er laget av polyetenplast. 

Spilltrau av 100% resirkulert polyetylen 
Beregnet for oppsamling av væsker under maskiner, kjøretøy eller lignende. Også egnet til batteriopp-
bevaring for å forhindre miljøskader. Opphøyde riller i bunnen gjør trauet stabilt og lettere å forflytte. 
Tåler temperaturer fra -34° til +49°C.

Spilltrau 
Spilltrau i polyetylene for oppsamling av væsker ved oppbevaring og håndtering av mindre fat og 
beholdere på arbeidsplassen. Laget i 100% polyetylen.
• Kompakte og lette, egnet på små flater. 
• Kraftige, lett å rengjøre og egnet for de fleste væsker. 
• Bruksområder: dunker, væskehåndteringsområder, laboratorier, truck- og maskinlekkasje, rengjøring 

av maskindeler, oppbevaring av løsemidler, oppbevaring av batterier, ved kjemisk dosering etc.

39629-5842 39629-5727 39629-5735 39629-4126

Artnr 39629-5842 39629-5727 39629-5735 (39629-9935) 39629-4126

Beskrivelse Spilltrau Spilltrau Spilltrau Spilltrau Spilltrau
Utførelse Kan stenges Med gulv - - XS
Volum 58 liter 40 liter 15 liter 15 liter 11 liter
L x B x H 920 x 600 x 250 mm 1300 x 620 x 80 mm 550 x 450 x 120 mm 510 x 440 x 155 mm 590 x 390 x 50 mm

17020-0208 17020-0406 17020-0505

Artnr 17020-0109 17020-0208 17020-0406 17020-0505

Beskrivelse Spilltrau Spilltrau Spilltrau Spilltrau
Volum 45 liter 75 liter 87 liter 109 liter
L x B x H 1168 x 406 x 139 mm 965 x 660 x 139 mm 959 x 867 x 139 mm 1194 x 838 x 139 mm
Vekt 2 kg 2 kg 3 kg 4 kg

21954-0101

21955-0100

Artnr 21954-0101 21955-0100

Beskrivelse Spilltrau Spilltrau
Volum 110 liter 45 liter
L x B x H 730 x 730 x 295 mm 590 x 630 x 170 mm
Vekt 6 kg 3 kg
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Minidekk
For oppbevaring av mindre fat og beholdere. Lette og egnet for små plasser. Tåler de fleste væsker. 
Laget i 100% polyetylen.

Spillpall i stål 
For små beholdere. Laget i 3 mm stål, lakkert i grå RAL 7005. Kan også leveres med galvanisert gitter. 
Lastekapasitet 1000 kg/m2. 

Tilbehør

Gigant spillpall i stål
Robust oppsamlingskar beregnet for sikker oppbevaring av ulike kjemikaliebeholdere. Pallen kan også 
brukes til andre formål når man vil samle miljøfarlige væsker. Spillpallen er pulverlakkert i blå struk-
tur, RAL 5005. Håndteres enkelt med jekketralle og gaffeltruck. 

21835-0205

Artnr 21835-0205

Beskrivelse Minidekk Fatpall
Sump 100 liter
L x B x H 920 x 720 x 175 mm
Vekt 15 kg

21845-1102

21845-0302

Artnr 21845-0104 (21845-0203) 21845-0302

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall
Utførelse med gitter uten gitter med gitter
Sump 72 liter 73 liter 81 liter
L x B x H 800 x 500 x 290 mm 800 x 500 x 290 mm 900 x 800 x 220 mm
Vekt 34 kg 28 kg 46 kg

Artnr (21845-0401) 21845-0500 (21845-0609)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall
Utførelse uten gitter med gitter uten gitter
Sump 82 liter 103 liter 104 liter
L x B x H 900 x 800 x 220 mm 1300 x 800 x 205 mm 1300 x 800 x 205 mm
Vekt 34 kg 60 kg 42 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Passer til (21845)

(21845-1003) Hylle, galvanisert 515 x 515 x 555 mm -0104
(21845-1102) Hylle, galvanisert 915 x 515 x 555 mm -0302
(21845-1201) Hylle, galvanisert 1315 x 515 x 555 mm -0500

Artnr 15714-0104

Beskrivelse Spillpall
Volum 220 liter
L x B x H 1260 x 860 x 360 mm
Vekt 33 kg
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Fatbasseng i stål
For dunker, flasker, fat etc. Laget i 1,5 mm stålplate. Blå pulverlakk. Tilpasset for EUR-pall. 

Miljøhylle for små beholdere
For små beholdere. 2 lagernivåer. Solid, sterk og rustfri. Glassfiberarmert plastbeholder for sump. 
Laget i galvanisert stål. Kan kompletteres med gitter for å få et tredje lagernivå.

Tilbehør

Miljøhylle for små fat og beholdere
For små fat og beholdere. 2 lagernivåer. Solid, sterk og rustfri. Glassfiberarmerte plastbeholdere for 
sump. Laget i galvanisert stål. Kan kompletteres med gitter for å få et tredje lagernivå.

Tilbehør

Lav modell, høyde 160 mm

Høy modell, høyde 420 mm

Artnr (10951-0107) (10951-0206)

Beskrivelse Fatbasseng Fatbasseng
Volum 150 liter 2 x 200 liter
Høyde 160 mm 420 mm
Lengde x bredde 1240 x 800 mm 1240 x 800 mm
Vekt 20 kg 33 kg

Miljøhylle avbildet med ekstra stålgitter

Artnr (21820-0103)

Beskrivelse Miljøhylle
L x B x H 450 x 820 x 1310 mm
Sump 65 liter
Vekt 21 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt

(21820-1002) Stålgitter 420 x 800 x 30 mm 6 kg

Miljøhylle avbildet med ekstra stålgitter

Artnr (21821-0102)

Beskrivelse Miljøhylle
L x B x H 1320 x 800 x 1300 mm
Sump 150 liter
Vekt 60 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt

(21821-1001) Stålgitter 1300 x 620 x 30 mm 18 kg
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Miljøhylle for små fat og beholdere
For små fat og beholdere. 3 lagernivåer. Solid, sterk og rustfri. Glassfiberarmert plastbeholder for 
sump. Laget i galvanisert stål. Kan kompletteres med gitter for å få et fjerde lagernivå.

Tilbehør

Dunkhylle i 2 plan
Galvanisert hylle for beholdere, i 2 plan.

Galvaniserte tilbehør
21864-0100: Dunkstøtte, 2 deler, flyttbar.
21864-0209: Fatvugge for 1 stk 60 liters fat.
21864-0308: Rotasjonsstativ, for 60 liters fat, passer 21864-0209, fatvugge.

Fatpall Spilguard
Spilguard® er en fleksibel løsning, som bygger på det enkle konseptet at pallen allerede finnes. Gir et 
sikkert vern mot uforutsett spill. Egnet for beskyttelse under transport og også for lagring utendørs og 
innendørs. Unik frontbelg som gjør inn-/utlasting enkel. Fatet kan settes direkte i Spilguard ved 
behov. Sumpvolumet er ca 270 liter med 4 fat, og ca 230 liter med 2 fat. Lett å håndtere enkel å 
tømme for spill, og er lett å rengjøre. Laget av 100% UV-stabilisert polyetylen og tåler temperaturer 
mellom -40oC og +70oC. Finnes for 2 eller 4 stk 200 liters fat som da kan oppbevares stående. Spil-
guard 2 brukes på pall 80 x 120 cm og Spilguard 4 på pall 100 x 120 cm. OBS ny farge nå gul.

Tilbehør

Miljøhylle avbildet med ekstra stålgitter

Artnr (21822-0101)

Beskrivelse Miljøhylle
L x B x H 1320 x 800 x 2000 mm
Sump 150 liter
Vekt 82 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt

(21821-1001) Stålgitter 1300 x 620 x 30 mm 18 kg

21860-0104 21860-0203

Artnr 21860-0104 (21860-0203)

Beskrivelse Dunkhylle Dunkhylle 1 x 60 liter
L x B x H 600 x 698 x 900 mm 600 x 698 x 900 mm
Vikt 22 kg 22 kg

21864-0100

Artnr (21864-0100) (21864-0209) (21864-0308)

Beskrivelse Dunkstøtte Fatvugge Rotasjonsstativ
L x B x H 100 x 510 x 150 mm 270 x 510 x 60 mm 270 x 510 x 80 mm
Vekt 2 kg 2 kg 4 kg

39628-0638 39629-4886

Artnr 39628-0638 39629-4886

Beskrivelse Fatpall Spilguard Fatpall Spilguard
Utførelse 2 fat stående 4 fat stående
Volum 230 liter 270 liter
L x B x H 1100 x 1500 x 440 mm 1300 x 1500 x 440 mm

Artnr Beskrivelse

39629-4845 Regnhette 2 fat
39629-4928 Regnhette 4 fat
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Euroright fatpall og fatvogn
Har fått sitt navn av at det er den eneste fatpallen av denne type som passer en EUR-pall uten å stikke 
ut, den har eksakt samme mål i øvre delen som en EUR-pall. Fatpallen er stablebar, det får plass til 10 
stk på en EUR-pall. Sumpvolumet er 250 liter. Material: polyetylen.

Tilbehør

Fatpall i resirkulert PE
Kraftig støpt konstruksjon som er resistent mot kjemikalier, oljer, løsemidler m.m. Stor oppsamlings-
volum forhindrer utslipp fra fat eller andre kar helt opp til 276 liter (4-fatspallen). Robuste, avtagbare 
gitter gjør inspeksjon og rengjøring enkel. Flyttes enkelt med gaffeltruck med justerbare gafler. 

Tilbehør

39629-7020 39629-7020 + 
39629-7046

39629-5966 39627-9101 39629-7046

Artnr 39629-7020 39629-7038 39629-5966 39627-9101

Beskrivelse Fatpall standard Fatpall med gittergulv Fatpall med meier, gittergulv Fatvogn med gittergulv
Volum 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter
L x B x H 1200 x 800 x 330 mm 1200 x 800 x 330 mm 1200 x 800 x 430 mm 1200 x 800 x 1040 mm

Artnr Beskrivelse L x B x H

39629-7046 Pallekarm 1200 x 800 x 200 mm

15717-0101 15717-0200 samt 15717-0309 15717-0408 15717-0507

Artnr 15717-0101 15717-0200 (15717-0408) (15717-0507)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall
Plass for antall fat 2 stk 4 stk 3 stk 4 stk
Volum 250 liter 276 liter 284 liter 284 liter
L x B x H 1245 x 635 x 457 mm 1245 x 1245 x 260 mm 1854 x 635 x 295 mm 2464 x 635 x 229 mm
Maks last 1134 kg 2268 kg 1701 kg 2268 kg
Vekt 20 kg 32 kg 26 kg 35 kg

Artnr Beskrivelse Passer til H x B x D Maks last Vekt

15717-0309 Rampe 15717-0200 260 x 1250 x 840 mm 454 kg 18 kg
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Fatpall i PE
Robuste, for sikker oppbevaring av 200 liters fat. 6 modeller for 1, 2, 3, 4 eller 8 fat. Med avtagbare 
plastgitter og gaffeluttak (ikke på 21837-0104). Tåler de fleste væsker. Laget i 100% polyetylen.
21837-0609 også egnet for 2 stk IBC. 

Fatoppbevaring for 2 eller 4 fat liggende
For oppbevaring av 200 liters fat. Med dette allsidige oppbevaringssystemet maksimerer man gulvfla-
ten ved å stable opp til 4 fat horisontalt ovenpå en 400 liters sump. Tåler de fleste væsker. Laget i 100% 
polyetylen.

21837-0104 21837-0203 21837-0302

21837-0401 21837-0500 21837-0609

Artnr (21837-0104) 21837-0203 (21837-0302) (21837-0401) (21837-0500) 21837-0609

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall
For antall 200 liters fat 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 4 stk 8 stk
Sump 225 liter 240 liter 228 liter 410 liter 230 liter 1140 liter
L x B x H 900 x 700 x 525 mm 1220 x 820 x 330 mm 1785 x 780 x 240 mm 1310 x 1310 x 370 mm 1280 x 1280 x 275 mm 2560 x 1350 x 510 mm
Maks belastning 300 kg 650 kg 900 kg 1250 kg 1250 kg 2500 kg
Vekt 22 kg 26 kg 35 kg 44 kg 35 kg 136 kg

21838-0103 + 21838-0202

Artnr (21838-0103) (21838-0202)

Beskrivelse Fatoppbevaring 1250 kg Fatoppbevaring 600 kg
For 200 liters fat 2 stk 2 stk
Sump 400 liter -
L x B x H 1390 x 1250 x 490 mm 1240 x 795 x 370 mm
Maks belastning 1250 kg 600 kg
Vekt 50 kg 25 kg
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Fatoppbevaring for fat og mindre beholdere
• Oppsamlingsvolum 230 liter 
• Enkel å flytte med hjelp av gaffeluttaket i bunnen. 
• Praktisk sjalusidør med lås. 
• Materiale 100% polyeten. 
• Farge gul. 
• Tåler de fleste væsker. 
• Maks. last: 650 kg
39627-9291: For 2 stk 200 liters fat.
39627-9309: For mindre beholdere. Innredet med hyllestativ i plast i 3 nivåer. Mål LxBxH 
900x400x970 mm. Maks. last 50 kg. 

Tilbehør

Fatoppbevaring for 4 fat
For maks. 4 stk 200 liters fat, oppsamlingsvolum 410 liter. Tåler de fleste væsker. Enkel å flytte med 
hjelp av jekketralleuttak i bunnen. Praktisk sjalusidør med lås. Materiale 100% polyeten. Vekt 115 kg, 
farge gul. 

Tilbehør

39627-9291 39627-9309

Artnr (39627-9291) (39627-9309)

Modell Fatoppbevaring PE Oppbevaring for mindre beholdere
Sump 230 liter 230 liter
L x B x H 1490 x 990 x 1690 mm 1490 x 990 x 1690 mm
Vekt 85 kg 90 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H

(39627-9135) Rampe 1740 x 1000 x 370 mm

Fatdepå avbildet med rampe

Artnr (39627-9127)

Beskrivelse Fatlagring
Modell Fatlagring PE
Sump 410 liter
L x B x H 1450 x 1420 x 2070 mm

Artnr Beskrivelse L x B x H

(39627-9135) Rampe 1740 x 1000 x 370 mm
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Gigant fatpall Basic
Fatpall beregnet for 2 stk fat eller mindre dunker. Beregnet for innbygging/oppsamling og miljøsi-
kring av miljøpåvirkende emner. 10 cm føtter som muliggjør forflytting med f.eks. jekketralle eller 
truck. Konstruksjon av lakkert stål med forzinket gitter som kan demonteres. Pulverlakkert i en meget 
holdbar strukturlakk, blå RAL 5005. 

Gigant fatpall 220 liter i stål
Brukes for å forhindre utslipp av ulike typer kjemikalier. Egnet for fat, flasker og dunker. Laget av rør-
ramme og ståldeksel samt dekket med galvanisert strekkmetall. Pulverlakkert i en meget sterk struk-
turlakk, blå RAL 5005. 
16947-0101 For 1 stk fat stående.
16947-0200 For 1 stk fat stående med vernerekkverk.

Gigant fatpall 240 liter i stål
Brukes for å forhindre utslipp av ulike typer kjemikalier. Egnet for fat, flasker og dunker. Laget av rør-
ramme og ståldeksel. Pulverlakkert i en meget slitesterk strukturlakk, blå RAL 5005. 
16948-0100 For 2 stk fat stående. Med galvanisert strekkmetall.
16948-0209 For 1 stk fat liggende. Med holder med mulighet til justering avhengig av størrelse på fat.
16948-0308 For 2 stk fat stående. Med galvanisert strekkmetall og vernerekkverk.

Artnr 16950-0303

Beskrivelse 2 fat stående
Volum 220 liter
L x B x H 1250 x 820 x 340 mm

Artnr 16947-0101 16947-0200

Beskrivelse 1 fat stående 1 fat stående, med rekkverk
Volum 220 liter 220 liter
L x B x H 950 x 950 x 340 mm 950 x 950 x 960 mm

16948-0308

16948-0100

Artnr 16948-0100 16948-0209 16948-0308

Beskrivelse 2 fat stående. Med galvanisert 
strekkmetall

1 fat liggende. Holder med mulighet til 
justering avhengig av størrelse på fat

2 fat stående. Med galvanisert 
strekkmetall og rekkverk

Volum 240 liter 240 liter 240 liter
L x B x H 950 x 1250 x 300 mm 950 x 1250 x 300 mm 950 x 1250 x 920 mm
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Gigant fatpall 310 liter i stål
Brukes for å forhindre utslipp av ulike typer kjemikalier. Egnet for fat, flasker og dunker. Laget av 
rørramme og ståldeksel. Pulverlakkert i en meget solid strukturlakk, blå RAL 5005. 
16949-0109 For 4 stk fat stående. Med galvanisert strekkmetall.
16949-0208 For 2 stk fat liggende. Med holder for mulighet til justering avhengig av størrelse på fat.
16949-0307 For 4 stk fat liggende. Med holder for mulighet til justering avhengig av størrelse på fat.
16949-0406 For 4 stk fat stående. Med galvanisert strekkmetall og vernerekkverk.

Tilbehør

Fatpall i metall
For 200 liters fat. Laget i 3 mm stål, lakkert i grå RAL 7005. Kan også leveres med galvanisert gitter. 
Lastekapasitet 1000 kg/m2. 
21846-0905 Fatvogn med 2 bevegelige og 2 faste polyamidhjul i diameter 180 mm. Ett bevegelig hjul 
med brems.

16949-0307

16949-0109 16949-0208, samt -0505

Artnr 16949-0109 16949-0208 16949-0307 16949-0406

Beskrivelse 4 fat stående. Med gal-
vanisert strekkmetall

2 fat liggende. 
Med holder.

4 fat liggende. 
Med holder.

4 fat stående. Med galvanisert 
strekkmetall og rekkverk.

Volum 310 liter 310 liter 310 liter 310 liter
L x B x H 1250 x 1250 x 300 mm 1250 x 1250 x 300 mm 1250 x 1250 x 300 mm 1250 x 1250 x 920 mm

Artnr Beskrivelse L x B

16949-0505 Galvanisert strekkmetall for innlegg ved 2 og 4 liggende fat. 1235 x 495 mm

21846-0905

21846-0608 21846-0707

Artnr (21846-0103) 21846-0202 (21846-0301) 21846-0400 (21846-0509)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall
Utførelse uten gitter med gitter uten gitter med gitter uten gitter
For antall fat - 1 stk - 2 stk -
Sump 222 liter 221 liter 243 liter 240 liter 245 liter
L x B x H 800 x 800 x 465 mm 800 x 800 x 465 mm 1200 x 800 x 360 mm 1200 x 800 x 360 mm 1800 x 800 x 275 mm
Vekt 45 kg 59 kg 49 kg 70 kg 58 kg

Artnr 21846-0608 (21846-0707) (21846-0806) (21846-0905)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatvogn
Utførelse med gitter uten gitter med gitter med gitter
For antall fat 3 stk - 4 stk 1 stk
Sump 235 liter 259 liter 255 liter 221 liter
L x B x H 1800 x 800 x 275 mm 1200 x 1200 x 285 mm 1200 x 1200 x 285 mm 800 x 800 x 615 mm
Vekt 86 kg 57 kg 87 kg 70 kg
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Fatpall i metall med bjelker
For 200 liters fat. Fatet står på bjelker og kan stables. Laget i 2 mm stål, lakkert i grå RAL 7005. 

Fatpall i metall med PE-innlegg
Leveres med PE-innlegg og festende ramme. Med galvanisert gitter, lastekapasitet 1000 kg/m2. PE-
innlegget gjør den resistent mot de fleste baser og syrer. Laget i 3 mm stål, lakkert i grå RAL 7005.

Fatpall GRP
Fatpall laget i glassfiberarmert plast som gjør den veldig motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og 
ytre påvirkning, men med beholdt lett egenvekt. Den kan kompletteres med fatpallen med gitter, vik-
tig å tenke på er at også gitteret skal kunne tåle eventuelt spill, derav to typer gitter. Det finnes også et 
smidig understell som muliggjør at man kan komme under med f.eks. fatløfter.

Tilbehør

21847-0102

Artnr (21847-0102) (21847-0201)

Beskrivelse Fatpall Fatpall
For antall fat 2 stk 4 stk
Sump 245 liter 261 liter
L x B x H 1200 x 800 x 360 mm 1200 x 1200 x 285 mm
Vekt 44 kg 54 kg

21851-0105

Artnr (21851-0105) (21851-0204) (21851-0303) (21851-0402)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall
For antall 200 liters fat 1 stk 2 stk 4 stk 4 stk
Sump 202 liter 230 liter 240 liter 254 liter
L x B x H 812 x 812 x 468 mm 1212 x 812 x 363 mm 1212 x 1212 x 288 mm 2412 x 812 x 253 mm
Vekt 84 kg 99 kg 124 kg 163 kg

24238-1002

24238-0103 + 24238-1002 + 
24238-1200

24230-0103

Artnr 24238-0103

Beskrivelse Fatpall GRP 2 fat
Volum 220 liter
L x B x H 1280 x 850 x 270 mm

Artnr Beskrivelse L x B x H

24238-1002 Gitter til fatpall GRP2, stål 1250 x 830 x 30 mm
24238-1101 Gitter til fatpall GRP2, GRP 1250 x 830 x 30 mm
24238-1200 Understell til fatpall GRP2 1280 x 850 x 110 mm
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Fatpall i rustfritt stål
For 200 liters fat. Laget i 2 mm rustfritt stål. Gitter bestilles separat.
Som tilbehør finnes: Galvanisert gitter, lastekapasitet 1000 kg/m2. Rustfritt gitter, lastekapasitet 1000 
kg/m2.

Tilbehør

Gigant fatvogn liggende stål 1-fat
Fatvogn i stål med 2 faste og 2 bevegelige nylonhjul, diameter 150 mm.

21853-0202 + 21853-1200

21853-0400+ 21853-1705

21853-0103

Artnr (21853-0103) (21853-0202) (21853-0301) (21853-0400)

Beskrivelse Fatpall Fatpall Fatpall Fatpall
For 200 liter fat 1 stk 2 stk 4 stk 4 stk i rad
Sump 222 liter 243 liter 259 liter 279 liter
L x B x H 800 x 800 x 465 mm 1200 x 800 x 360 mm 1200 x 1200 x 285 mm 2400 x 800 x 250 mm
Vekt 33 kg 37 kg 42 kg 54 kg
Vekt med gitter 45 kg 55 kg 66 kg 91 kg

Artnr Beskrivelse Passer til (21853)

(21853-1002) Galvanisert gitter -0103
(21853-1200) Galvanisert gitter -0202
(21853-1408) Galvanisert gitter -0301
(21853-1606) Galvanisert gitter -0400
(21853-1101) Rustfritt gitter -0103
(21853-1309) Rustfritt gitter -0202
(21853-1507) Rustfritt gitter -0301
(21853-1705) Rrstfritt gitter -0400

Artnr 16950-0204

Utførelse Fatvogn liggende stål 1-fat
Volum 240 liter
L x B x H 950 x 1250 x 510 mm
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Oljebar for 2-4 fat
Oljebar for oppbevaring og tapping av 200 liters fat. Lakkert i grå RAL 7005. Med støttebein og 
bærebjelker. Kannehylle 21865-1008 og fatvugge 21858-0108 er tilbehør. 

Tilbehør

Miljøhylle for 200 liters fat
For 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Laget i galvanisert stål. Solid, sterk og rustfri. Glassfiberarmert 
plastbeholder for sump. 
21823-0100: For 1 stk 200 liters fat.
21823-0209: For 2 stk 200 liters fat.
21823-0308: For 1 stk 200 liters fat og små beholdere.
Fathylle galvanisert på side 67 Fathylle galvanisert

21865-0109 + 21865-1008 + 21858-0108 21865-0208 + 21865-1008 + 2 stk 21858-0108

Artnr (21865-0109) (21865-0208)

Beskrivelse Oljebar Oljebar
For antall 200 liters fat 2 stk 4 stk
Sump 220 liter 285 liter
L x B x H 1300 x 1550 x 735 mm 1300 x 2900 x 735 mm
Maks belastning 760 kg 1520 kg
Vekt 100 kg 169 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt

21858-0108 Fatvagge 1280 x 750 x 250 mm 22 kg
21865-1008 Kannehylle 375 x 485 x 460 mm 5 kg

21823-0100 21823-0209 21823-0308

Artnr (21823-0100) (21823-0209) (21823-0308)

Beskrivelse Miljøhylle Miljøhylle Miljøhylle
L x B x H 990 x 1280 x 840 mm 990 x 1280 x 1620 mm 990 x 1280 x 1620 mm
Sump 220 liter 220 liter 220 liter
Vekt 41 kg 70 kg 82 kg
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Miljøhylle for 200 liters fat
Laget i galvanisert stål. For 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Glassfiberarmert plastbeholder for 
sump. Solid, sterk og rustfri. 
21824-0109: For 2 stk 200 liters fat.
21824-0208: For 4 stk 200 liters fat.
21824-0307: For 2 stk 200 liters fat og små beholdere.
Fathylle galvanisert på side 67 Fathylle galvanisert

Fatpall 4-veis
Fatpall for 2 fat laget i PE plast som gjør den veldig motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og ytre 
påvirkning, men med beholdt lett egenvekt. Integrert gitter som kan demonteres ved rengjøring. 
Målene er ca som en EUR pall og kan flyttes med hjelp av en jekketralle fra fire ulike retninger som 
gjør denne veldig smidig og brukervennlig.
Maks. fordelt last/pall 1200 kg.

Saneringskar 1 fat
Egnet for transport eller oppbevaring av 200 liters fat der ekstra beskyttelse kreves. Kraftig polyetylen-
konstruksjon med skrulokk gjør den resistent mot de fleste kjemikalier, og egner seg godt for utendørs 
oppbevaring, fly- og sjøtransporter. Tomme dunker er stablingsbare for minimal bruk av plass. 

21824-0109 + kannehylle 21866-1205 21824-0208 + kannehylle 21866-1205 21824-0307

Artnr (21824-0109) (21824-0208) (21824-0307)

Beskrivelse Miljøhylle Miljøhylle Miljøhylle
L x B x H 1410 x 1280 x 840 mm 1410 x 1280 x 1620 mm 1410 x 1280 x 1620 mm
Sump 220 liter 220 liter 220 liter
Vekt 51 kg 84 kg 116 kg

Artnr 39627-9408

Beskrivelse Fatpall, 4 veis
For antall 200 liter fat 2 stk
Sump 230 liter
L x B x H 1220 x 820 x 345 mm
Maks belastning 1200 kg
Vekt 27 kg

Artnr 24239-0102

Beskrivelse Overpakk, 1 fat
Volum 340 liter
Ø x Høyde 830 x 1020 mm
Farge Gul
Vekt 22 kg
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Fathylle galvanisert
Fathylle i galvanisert stål, med gaffeluttak. 
Som tilbehør finnes: Kannehylle 21866-1205 og rotasjonsstativ 21866-1304.

Tilbehør

Fatvugge høy galvanisert
For horisontal oppbevaring og påfylling av fat. Passer til fatpall med gitter.I galvanisert stål. 

Fatvugge lav galvanisert
For horisontal oppbevaring av 200 liters fat. Maks. gaffelbredde 150 mm. I galvanisert stål. 

21866-0108 21866-0207 21866-1007 21866-1106 Kannehylle 21866-1205

Artnr (21866-0108) (21866-0207) 21866-1007 21866-1106

Beskrivelse Fathylle Fathylle Dunkhylle Dunkhylle
For 200 liters fat 1 stk 2 stk - -
L x B x H 910 x 790 x 780 mm 1310 x 800 x 780 mm 910 x 790 x 780 mm 1310 x 800 x 780 mm
Maks belastning 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Vekt 25 kg 30 kg 35 kg 42 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt Passer til (21866)

21866-1205 Kannehylle - -0108, -1007
21866-1304 Rotasjonsstativ for 200 liters fat 320 x 487 x 77 mm 4 kg -0108, -1007

21857-0109

21857-0208

Artnr 21857-0109 21857-0208

Beskrivelse Fatvugge Fatvugge
For antall 200 liters fat 1 stk 2 stk
L x B x H 540 x 775 x 445 mm 1155 x 775 x 445 mm
Vekt 13 kg 19 kg

21858-0108

Artnr 21858-0108 21858-0207

Beskrivelse Fatvugge Fatvugge
For antall 200 liters fat 2 stk 3 stk
L x B x H 1280 x 750 x 250 mm 1670 x 775 x 200 mm
Vekt 22 kg 30 kg
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Fatvugge Hörby Bruk
Et smidig transportmiddel for både hel- og halvfat innen lager eller opplag med jevnt og fast underlag, 
en perfekt vugge for avtapping av fat. Laget av stålrør. Utstyrt med uttrekkbart håndtak, regulerbar 
gripeklo og stålsko. Pulverlakkert. Leveres umontert. Leveres uten fat.

Fatpall Hörby Bruk
For oppbevaring av f.eks. oljefat. Kan lett stables og flyttes med jekketralle. Beregnet for 2 fat og maks 
3 paller i høyden med maks. 6 fat. Gaffelhullenes mål: 180 x 70 mm. Hullavstand: c-c 650 mm. Leve-
res umontert. Leveres uten fat.

Artnr 15721-0105

Beskrivelse Fatvugge
Lengde utdratte håndtak 1310 mm
H x B x D 590 x 580 x 920 mm
Hjultype Nylon
Hjuldimensjon 80 x 35 mm
Lagertype Glidelager
Lasteevne 250 kg

Artnr 15723-0103

Beskrivelse Fatpall
H x B x D 300 x 1200 x 760 mm
Vekt 15 kg
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OPPSAMLINGSKAR IBC PLAST/METALL

IBC dekk i PE
For 1 stk 1000 liters container, eller en pall med 4 stk 200 liters fat. Maks. fordelt last/pall 1500 kg. 
Leveres uten beholder.

Tilbehør

IBC dekk i PE Kombi
For alternativt 2 stk 1000 liters container, eller for 2 paller med totalt 8 stk 200 liters fat. Dekket kan 
kombineres med hetter i plast. Kombidekket har et stabil gittergulv i plast som gir en stor og sikker 
lasteflate. Kombidekket er laget av 100 % polyeten og tåler de fleste kjemikalier. Maks. fordelt last/
pall 1500 kg. Leveres uten beholder.

39629-4241 + 39627-9184 39629-4241 39627-9176 39627-9192

Artnr 39629-4241 (39627-9176) (39627-9192)

Beskrivelse IBC-Dekk IBC-Dekk med hette IBC-Dekk med spilltrau
Volum 1100 liter 1100 liter 1100 liter
L x B x H 1760 x 1350 x 710 mm 1760 x 1350 x 2410 mm 1950 x 1400 x 720 mm

Artnr Beskrivelse Volum L x B x H

(39627-9184) Spilltrau 86 liter 530 x 550 x 860 mm

39623-5053 39627-9168

Artnr 39623-5053 (39627-9168)

Beskrivelse IBC Dekk IBC Dekk med hette
Volum 1140 liter 1140 liter
L x B x H 2580 x 1370 x 460 mm 2560 x 1350 x 2210 mm
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IBC Pool Kjemikaliebasseng
Laget i oljebestandig duk for 1000 liters containere som sparer verdifull lagerplass. Vårt IBC-Basseng 
er spesielt egnet når man pumper gjennom topplokket. I bassengets øvre kant, som er forsterket, fin-
nes spennbånd som passer til alle typer IBC. Tåler bl.a. diesel og oljer. 
For å lette inn- og utlasting er det passende å bruke en pall inne i bassenget, der beholderen settes. 
IBC-Bassenget har forsterkninger i bunnen. Bassenget festes med en pallekarm til pallen. Pallekarmen 
er laget i forzinket stål og har en hel bunn, som gir beskyttelse mot spiker fra den underste pallen. 
Pallekarmen har håndtak på begge sidene.

Gigant IBC dekk i stål
Robust oppsamlingskar for oppbevaring og tapping av kjemikalier i IBC-beholdere. Oppsamlingska-
ret bygger på en stabil rørkonstruksjon med ståldeksel og frasettingsflate av galvanisert strekkmetall. 
Produktet er rustbeskyttelsesbehandlet og derfor også egnet til å brukes utendørs. Pulverlakkert RAL 
5005, blå struktur. Leveres uten beholder.

39629-4282

Artnr 39629-4282 39629-4324

Beskrivelse IBC-Pool IBC-Pool for utbytting
Utførelse Med pallekarm Uten pallekarm (bytte-pool)
L x B x H 120 x 100 x 120 cm 120 x 100 x 120 cm

16987-0102 16987-0300

Artnr 16987-0102 (16987-0300)

Beskrivelse IBC Dekk IBC Dekk
Volum 1100 liter 1200 liter
For antall beholdere 1 stk 2 stk
L x B x H 1300 x 1300 x 750 mm 2500 x 1310 x 450 mm
Vekt 112 kg 145 kg
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IBC dekk i stål
Laget i 3 mm stål. Lakkert i grå RAL 7005. Med galvanisert gitter. Lastekapasitet 1000 kg/m2. 
Leveres uten beholder.

IBC dekk i stål med Oljebar
Laget i 3 mm stål. Lakkert i grå RAL 7005. Med oljebar og galvanisert gitter. Lastekapasitet 1000 kg/m2.

IBC dekk i stål med PE-innlegg
Laget i 3 mm stål. Lakkert i grå RAL 7005. Leveres med PE-innlegg, festende ramme og galvanisert 
gitter, lastekapasitet 1000 kg/m2. PE-innlegget gjør den resistent mot de fleste baser og syrer. 

21848-0101 21848-0200 21848-0309

Artnr (21848-0101) (21848-0200) (21848-0309)

Beskrivelse IBC-dekk IBC-dekk IBC-dekk
For antall IBC 1 stk 2 stk 3 stk
Sump 1100 liter 1128 liter 1163 liter
L x B x H 1460 x 1460 x 620 mm 2650 x 1300 x 435 mm 3850 x 1300 x 340 mm
Vekt 180 kg 236 kg 314 kg

21849-0100 21849-0209 21849-0308

Artnr (21849-0100) (21849-0209) (21849-0308)

Beskrivelse IBC-dekk IBC-dekk IBC-dekk
For antall IBC 1 stk 2 stk 3 stk
Sump 1100 liter 1128 liter 1170 liter
L x B x H 1460 x 1460 x 1083 mm 2650 x 1460 x 863 mm 3850 x 1460 x 780 mm
Vekt 194 kg 280 kg 382 kg

21852-0104 21852-0203

Artnr (21852-0104) (21852-0203)

Beskrivelse IBC-dekk IBC-dekk
For antall IBC 1 stk 2 stk
Sump 1053 liter 1084 liter
L x B x H 1472 x 1472 x 623 mm 2662 x 1312 x 438 mm
Vekt 226 kg 296 kg
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IBC dekk i rustfritt stål
Laget i 2 mm rustfritt stål. Leveres uten beholder. Som tilbehør finnes: Galvanisert gitter og rustfritt 
gitter lastekapasitet 1000 kg/m2. 

Tilbehør

IBC dekk, 4-veis
IBC-Dekk for 1 IBC laget i PE plast som gjør den veldig motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier 
og ytre påvirkning, men med beholdt lett egenvekt. 
Den har integrert gitter som kan tas bort ved rengjøring. 
IBC-dekket kan flyttes med hjelp av en jekketralle fra fire ulike retninger som gjør denne veldig smidig 
og brukervennlig.
Maks. fordelt last/pall 3000 kg.

21854-0102 + gitter 21854-1001 21854-0201 + gitter 21854-1209

Artnr (21854-0102) (21854-0201)

Beskrivelse IBC-dekk IBC-dekk
For antall IBC 1 stk 2 stk
Sump 1100 liter 1128 liter
L x B x H 1460 x 1460 x 620 mm 2650 x 1300 x 435 mm
Vekt 103 kg 125 kg
Vekt med gitter 143 kg 189 kg

Artnr Beskrivelse Passer til (21854)

(21854-1001) Galvanisert gitter -0102
(21854-1209) Galvanisert gitter -0201
(21854-1100) Rustfritt gitter -0102
(21854-1308) Rustfritt gitter -0201

Artnr 39623-7372

Beskrivelse IBC Dekk, 4 veis
Volum 1150 liter
L x B x H 1230 x 1230 x 1090 mm
Vekt 62 kg
Maks belastning 3000 kg
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MILJØGULV
Miljøgulv i resirkulert PE
Disse gulvene er kun 140 mm høye for lett å kunne håndtere fat ved påfylling, og egnet for kjemikalie- og 
batterioppbevaring. Laget i 100% polyetylen, uten skjøter, som eliminerer lekkasje og gjør den motstands-
dyktig mot kjemikalier, inkl. syrer og korrosjon. Robuste, selvlåsende gitter som lett løftes av ved rengjøring, 
og med hjelp av klipsene så er de sammenkoblingsbare slik at du kan bygge på etter behov. Leveres uten fat. 
15718-0308 rampe med friksjonsriller for maksimal sikkerhet ved av- og pålessing av tunge fat. Kan 
plasseres på valgfri side. 
Kombiner sammen ditt eget miljøgulv. 
15718-0407 avrenningsrør og 2 stk klips for å sammenføye gulvet, og oppfyller miljøkravene. 
15718-0506 2 stk klips for å sammenføye gulvet. 

Tilbehør

Miljøgulv i PE
Laget i 100% polyetylen for væskehåndtering på arbeidsstasjoner og oppbevaringsområder. Kan bru-
kes som enkeltstående arbeidsstasjon eller lage et miljøgulv. Finnes i 3 størrelser. Hver enhet oppfyller 
kravet på oppbevaring. Den lave høyden 150 mm letter av- og pålessing, og med hjelp av klipsene så 
er de sammenkoblingsbare gulvene slik at du kan bygge etter behov. Tåler de fleste væsker. Se resistent-
tabell for mer informasjon.
21836-0402, rampe.
21836-0501, mellomrør.
21836-1004, klips for å sammenføye gulv 21836-0105.
21836-1103, klips for å sammenføye gulv 21836-0204.

Tilbehør

15718-0100 15718-0209 15718-0506

Artnr 15718-0100 15718-0209

Beskrivelse Miljøgulv byggbart Miljøgulv byggbart
Plass for antall fat 2 stk 4 stk
Volum 90 liter 185 liter
Maks. last 1134 kg 2268 kg
H x B x D 140 x 1245 x 635 mm 140 x 1245 x 1245 mm
Vekt 15 kg 28 kg

Artnr Beskrivelse Maks. last H x B x D Vekt

15718-0308 Rampe 455 kg 159 x 1219 x 838 mm 19 kg
15718-0407 Avrenningsrør og klips (2 stk) - - -
15718-0506 Klips (2 stk) - - -

21836-0402

21836-0105 21836-0204 21836-0303

Artnr 21836-0105 21836-0204 (21836-0303)

Beskrivelse Miljøgulv Miljøgulv Miljøgulv
For 100 liters fat 4 stk - -
For 200 liters fat - 4 stk 4 stk
Sump 150 liter 300 liter 300 liter
L x B x H 1260 x 860 x 150 mm 1660 x 1260 x 150 mm 2610 x 895 x 150 mm
Maks. belastning 1000 kg 2000 kg 2000 kg
Vekt 20 kg 40 kg 48 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H Vekt

21836-0402 Rampe 650 x 800 x 160 mm 9 kg
21836-0501 Mellomrør -
21836-1004 Klips -
21836-1103 Klips -
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PALLEREOLSTRAU PLAST/METALL

Pallereolstrau i PE
Pallereolstrau for bjelker, laget i 100% polyetylen for pallereoler. Pallereolstrauet ligger over bjelkene. 
Forhindrer skader på andre produkter i pallereolen. Tåler de fleste væsker. 

Tilbehør

Gigant Pallereolstrau i stål 
Tilpasset for to eller tre europaller. Pulverlakkert i blå RAL 5005 og sikret med tetningsmasse. Samler 
sikkert opp eventuelt lekkasje av oljer eller kemikalier. Flyttes enkelt med jekketralle og truck.
18189-0104 og -0203 uten gitter, til å settes under pallereolen. 
18189-0302 og -0401 beregnet til å henge på bjelker i pallereol. 

Måle

Artnr (21840-0109)

Beskrivelse Pallereolstrau
Sump 220 liter
L x B x H 1310 x 1310 x 245 mm
Vekt 25 kg

Artnr Beskrivelse L x B x H

21840-1008 Gitter pallereolstrau PE 1200 x 1200 x 60 mm

18189-0104 18189-0302

Artnr (18189-0104) (18189-0203) (18189-0302) (18189-0401)

Beskrivelse Pallereolstrau Pallereolstrau Pallereolstrau Pallereolstrau
Utførelse Gulv Gulv Bjelker Bjelker
Volum 500 liter 720 liter 240 liter 240 liter
L x B x H 1780 x 1300 x 220 mm 2680 x 1300 x 220 mm 1680 x 1300 x 155 mm 2580 x 1300 x 155 mm
For antall paller 2 stk 3 stk 2 stk 3 stk
Vekt 58 kg 88 kg 55 kg 75 kg
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Pallereolstrau i stål med gitter
For bunn og hylle, laget i 3 mm stål. Lakkert i grå RAL 7005. Med galvanisert gitter, lastekapasitet 
1000 kg/m2.

T-SPERRE AVSPERRINGSSYSTEM

T-Sperre®
T-Sperre® er en effektiv måte å holde flater åpne samtidig som man hindrer oljer, kjemikalier men også 
vann fra å renne ut - eller inn, 50 l/m². T-Sperre er så sterk at den tåler at en jekketralle kjører over 
den. Observer at leddstabler med lavt stativ kan gi problemer. 
T-sperre: leveres med 28 stk ekspansjonspiker + brikke, 1 patron byggsilikon, 1 stk limsparkelspade 
samt tydelige instruksjoner.
Vinkel: leveres med 8 stk ekspansjonspiker + brikke. 
Skjøten monteres uten annet monteringsmateriale.

21867-0107 21867-0305

21867-0404 21867-0503

Artnr (21867-0107) (21867-0206) (21867-0305) (21867-0404) (21867-0503)

Beskrivelse Pallereolstrau Pallereolstrau Pallereolstrau Pallereolstrau Pallereolstrau
Utførelse Bunn Bunn Bunn Hylle Hylle
Sump 331 liter 352 liter 1135 liter 259 liter 322 liter
L x B x H 1750 x 1300 x 250 mm 2650 x 1300 x 210 mm 2650 x 1300 x 435 mm 1750 x 1250/915 x 160 mm 2650 x 1250/915 x 130 mm
Vekt 133 kg 190 kg 227 kg 114 kg 162 kg

Artnr (39629-6642) (39629-6683) (39629-6725)

Beskrivelse T-Sperre® T-Sperre® T-Sperre®
Utførelse Rett Vinkel Skjøt
L x H 3,5 m x 5 cm -
Farge Gul Gul Gul
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VERDT Å VITE: Brannfarlige varer

Forskrift om brannfarlige varer kapittel 8, 
omfatter hvilke mengder brannfarlige varer 
som kan oppbevares uten spesiell tillatelse, 
med tillatelse fra brannsjefen eller med tilla-
telse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap.

Håndtering kan blant annet innebære spe-
sielle behov for personlig verneutstyr, sik-
kerhetsutstyr og opplæring av personell. I 
forbindelse med oppbevaring kan det være 
nødvendig med rutiner for lagerarbeid, em-
ballering, samlagring, mengdebegrensning-
er, avlåsing etc. Håndtering av kjemikalier 
omfatter også håndtering av kjemisk avfall. 
Håndtering omfatter også transport. Lagres 
i godt ventilert rom eller skap.

Ulike skap for en sikker og godkjent opp-
bevaring av miljøfarlige emner. Vi tilbyr hele 
spekteret, fra mindre benkskap til brann-
sikre løsninger og containere for de store 
oppbevaringsbehovene.

MILJØOPPBEVARING

Transportbokser og kasser ....................... 78

Miljøskap plast/stål .................................... 80

Kjemikalieskap .......................................... 84

Brannavskillende skap .............................. 86

Brannklassifiserte skap ............................. 87

Gasskap .................................................... 93



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer.  78

Miljøoppbevaring  –  Transportbokser og kasser
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TRANSPORTBOKSER OG KASSER
Oppbevaringskasse i polyetylen
For transport og oppbevaring av verktøy og smådeler. Også plass for lange verktøy f.eks. spader. 
Stablingsbar med integrerte håndtak og låseklinke beregnet for hengelås. Lokket er dobbelvegget og 
derfor spesielt stabile og solide samt en integrert tetting som beskytter mot fukt og luftfuktighet. Laget 
i polyetylen. Farge: grå.
21827-0304, -0502 og -0601: med gaffelspor.
21827-0601: med sidedør.

Dokumentboks
Laget av rød polyetylen, egnet ved oppbevaring av instruksjonsmanualer, sertifikater, sjekklister m.m. 
Beskytter mot fukt og smuss i verkstedmiljøer. Lett å merke opp med egne eller medfølgende, dob-
beltsidige etiketter. Leveres med selvklebende tape for enkel montering, men er også utstyrt med fire 
hull for fastskruing. Boksene kan utstyres med hengelås hvis det ønskes. Kravgodkjent iflg. OSHA 29 
CFR 1910.1200. 

Oppbevaringsvogn med lås
• Egnet for oppbevaring og bruk utendørs eller innendørs. 
• Laget i kjemisk resistentgjenvinningsbar polyetylen. 
• Smidig med robuste gummihjul og hellende lokk for avrenning av vann. 
• Ergonomiske håndtak for enkel bruk; utendørs å skyve og innendørs å dra. 
• Lokket kan låses i oppfelt posisjon. 
• Smidig å kjøre gjennom døråpninger. 
• Lett å gjøre ren og er stablingsbar.

Tilbehør

Artnr (21827-0106) (21827-0205) (21827-0304) (21827-0403) (21827-0502) (21827-0601)

Beskrivelse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse
Volum 150 liter 150 liter 250 liter 400 liter 750 liter 750 liter
L x B x H 800 x 600 x 530 mm 800 x 600 x 530 mm 1200 x 600 x 540 mm 1200 x 790 x 750 mm 1700 x 840 x 800 mm 1700 x 840 x 800 mm
Maks belastning 100 kg 100 kg 200 kg 250 kg 400 kg 400 kg
Hjul Nei Ja Nei Nei Nei Nei
Vekt 14 kg 15 kg 18 kg 30 kg 42 kg 43 kg

Artnr 16694-0106

Beskrivelse Dokumentboks
H x B x L innvendig 368 x 279 x 54 mm
Farge Rød

23295-0105 23295-0204

23294-0106 23294-0106

Artnr (23294-0106)

Beskrivelse Oppbevaringsvogn med lås
Volum 75 liter
Farge Gul
Total høyde 1070 mm
B x D 590 x 435 mm
Vekt 11 kg

Artnr Beskrivelse L x B x D Vekt

(23295-0105) Spade, gnistfri og antistatisk 965 x 245 x 315 mm 1,1 kg
(23295-0204) Teleskopspade med opphengsklips 480/715 x 205 x 100 mm 0,35 kg
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 Transportbokser og kasser  –  Miljøoppbevaring
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Oppbevaringskasse i polyetylen
• Perfekt for oppbevaring utendørs eller innendørs av f.eks. absorbenter, granulater, grus, sand, 

salt og spon. 
• Laget i 100% polyetylen. 
• Vinklet lokk gjør at vann renner av. 
• Stor åpning gjør det lett å komme til. 
• 130 - 500 liter, med gaffeluttak
23292-0207 med eksenterlås.
Kassene leveres uten innhold.
Tilbehør:
Hjulsett til boks 400 liter bestående av 4 stk hjul og fester. Mål 170 x 80 x 80 mm.
Hengebøyle. Bestående av plater og fester.

Tilbehør

23292-0108 23292-0207 23293-0306 23292-0405

23292-0504 23293-0107 23293-0206 23292-1106 23292-1106

Artnr (23292-0108) (23292-0207) (23292-0306) (23292-0405) (23292-0504)

Beskrivelse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse
Volum 110 liter 110 liter 130 liter 200 liter 400 liter
Yttermål H x B x D 570 x 650 x 500 mm 570 x 650 x 500 mm 750 x 850 x 500 mm 855 x 1005 x 590 mm 790 x 1200 x 600 mm
Gaffeluttak - - 145/465 mm 145/465 mm 200/800 mm
Vekt 8 kg 8 kg 12 kg 16,5 kg 18 kg

Artnr (23293-0107) (23293-0206)

Beskrivelse Oppbevaringskasse Oppbevaringskasse
Volum 400 liter 500 liter
Yttermål HxBxD 855 x 1000 x 755 mm 920 x 1265 x 850 mm
Gaffeluttak 170/440 mm 190/660 mm
Vekt 20,5 kg 25,5 kg

Artnr Beskrivelse

(23292-1007) Hjulsett til kasse 400 liter (23292-0504)
(23292-1106) Hengebøyle
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MILJØSKAP PLAST OG STÅL

Miljøskap i PE-plast 
• Oppbevaringsskap med gummitetning og polykarbonat vindu 
• Venstre- eller høyrehengslet 
• Laget i 100 % polyetylen 
• Plastlås og nøkkelrom
• Leveres inkl. enkel trehylle 

Tilbehør

Miljøskap i PE-plast 
• Laget i 100 % polyetylene. 
• Hyllene er avtagbare, som gir stor fleksibilitet. 
• Døren har lås. 
• Tåler de fleste væsker. 

Miljøskap i PE-plast
• Laget i 100% polyetylen. 
• Hyllene er avtagbare, som gir stor fleksibilitet. 
• Døren har lås. 
• Tåler de fleste væsker. 

23291-0109 23291-0208 23291-0307 23291-0406 23291-1107

Artnr (23291-0109) (23291-0208) (23291-0307) (23291-0406)

Beskrivelse Oppbevaringsskap vegg 70 Oppbevaringsskap vegg 72 Oppbevaringsskap vegg 83 Oppbevaringsskap vegg 85
H x B x D yttermål 700 x 320 x 255 mm 720 x 585 x 270 mm 830 x 330 x 265 mm 850 x 565 x 375 mm
H x B x D innermål 625 x 260 x 195 mm 650 x 530 x 210 mm 750 x 270 x 220 mm 760 x 530 x 300 mm
Vekt 6,7 kg 10,2 kg 7,1 kg 13,3 kg

Artnr Beskrivelse Passer til

(23291-1008) Plasthylle 23291-0208
(23291-1107) Plasthylle 23291-1107

Artnr 39629-4761

Beskrivelse Miljøskap i PE
H x B x D 970 x 420 x 530 mm
Trauvolum 30 liter
Vekt 15 kg

Artnr 39627-9150

Beskrivelse Miljøskap
H x B x D 1650 x 570 x 650 mm
Trauvolum 70 liter
Vekt 44 kg



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer. 81

 Miljøskap plast og stål  –  Miljøoppbevaring

MI
LJ

ØS
IK

RI
NG

Miljøskap i PE-plast
• Laget i 100% polyetylen. 
• For dunker, batterier etc. 
• Er en genial løsning der man håndterer mindre mengder. 
• Skapet er låsbart og har en avtagbar hylle. 
• Tåler de fleste væsker. 

Miljøskap i PE-plast
• Laget i 100% polyetylen. 
• Med låsbar dør. 
• Integrert trau. 
• Med hylle. Egnet for mindre beholdere. 
• Tåler de fleste væsker. 

Miljøskap i PE-plast
• Laget i 100% polyetylen. 
• Med låsbar dør. 
• Flyttbar hylle. 
• Tåler de fleste væsker. 

Miljøskap i PE-plast
• Laget i 100% polyetylen. 
• Med låsbar dør. 
• Integrert trau. 
• For 1 stk 200 liters fat. 
• Tåler de fleste væsker. 

Artnr 39627-9143

Beskrivelse Miljøskap i PE
H x B x D 1520 x 920 x 720 mm
Trauvolum 100 liter
Vekt 55 kg

Artnr (21841-0207)

Beskrivelse Miljøskap i PE
H x B x D 1835 x 920 x 720 mm
Trauvolum 225 liter
Vekt 60 kg

Artnr (21842-0107)

Beskrivelse Miljøskap
H x B x D 980 x 580 x 640 mm
Trauvolum 48 liter
Vekt 23 kg

Artnr (21841-0108)

Beskrivelse Miljøskap
H x B x D 1835 x 920 x 720 mm
Trauvolum 225 liter
Vekt 50 kg
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Gigant Miljøskap for innendørs bruk
Helsveiset skap av svært robust konstruksjon til innendørsbruk. Skapet fås med tette dører eller med 
innfelte glassruter, 4 mm herdet glass, låsbart håndtak er inkludert. Et spor i skapets tak gjør det mulig 
å montere en ventilasjonsstuss, 100 mm, som følger med. Skapet er tettet med gummilist rundt/
mellom dørparet. Pulverlakkert med hvit RAL 9010. 
18439-0102 og 18439-0151 leveres med tette dører av metall.
18439-0201 leveres med dører av metall med innfelte glassruter av herdet glass.

Leveres ekskl. hyller 
Som tilbehør fås 2-pakning med hyller, perforert 1-pakning hylle samt spilltrau 25 liter, hvit RAL 
9010. Assa låssett med låssylinder med 2 nøkler, støtteplate for lås samt låsebøyle. Monteres ved å 
banke ut hullanvisningen i døren. Passer til tett miljøskap.

Tilbehør

Miljøskap i stål
For oppbevaring av redskap og lignende, utendørs. Laget av galvanisert stål og egnet for utendørs 
bruk. Innredes med hyller og bunntrau etter behov. Espanjolettlåsing med lås inkl. 3 nøkler. 
Leveres uten innhold. Hyller og trau bestilles separat.

Tilbehør

Ventilasjonsstuss 18439-1001

18439-0102 Miljøskap komplettert med 
tette og perforerte hyller samt 

spilltrau

18439-0201 18439-1100 18439-1100 + 1209

Artnr 18439-0102 18439-0151 18439-0201

Beskrivelse Miljøskap Miljøskap Miljøskap
H x B x D 2000 x 1020 x 540 mm 1070 x 1020 x 540 mm 2000 x 1020 x 540 mm
Dørtype Tett Tett Innfelte glassdører
Farge Hvit Hvit Hvit

Artnr Beskrivelse

18439-1001 Hylle (2 stk)
18439-1100 Perforert hylle (1 stk)
18439-1209 Spilltrau
9761-2360 Assa Låssett

18226-0208 + 18226-1008 3st 
+ 18226-1107

Artnr (18226-0109) (18226-0208)

Beskrivelse Utendørsskap Utendørsskap
H x B x D, utvendig 1050 x 960 x 476 mm 2050 x 960 x 476 mm
H x B x D, innvendig 900 x 854 x 450 mm 1900 x 854 x 450 mm
Vekt 45 kg 82 kg

Artnr Beskrivelse

(18226-1008) Hylle
(18226-1107) Oppsamlingstrau
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Miljøskap i stål
Miljøskap for 200 l fat eller IBC-beholder. Også til skap med monterte pumper og trakter. Overbygd 
lukket konstruksjon av galvanisert stål. Med galvanisert rist, belastningskapasitet 100 kg/m2. Skapene 
leveres med 1 dør, unntatt 21855-0200 som leveres med 2 dører. Låsbar. Lagd av 3 mm stålplate. Lak-
kert med hvit RAL 7005.
21855-0101 og 21855-0200 kan utstyres med ekstra hylle 21855-1000 for mindre beholdere.

Tilbehør

Miljøskap i stål
Laget i 3 mm stål for utendørs eller innendørs oppbevaring. Lakkert i grå RAL 7005. For 200 liters 
fat eller IBC-beholdere. Med galvanisert gitter, lastekapasitet 1000 kg/m2. Overbygd, stengt kon-
struksjon i galvanisert stål. Naturlig luftsirkulasjon. Låsbar og hengslet dør. Også for fat med monterte 
pumper og trakt.
21856-0100 og -0209 har hengsler med 2 stk gasstrykkfjærer i taket, som gjør det lett å åpne og lukke.
21856-0308 med fast tak.
Tilbehør: 
21860-0104 Dunkhylle for små beholdere i 2 plan.
21860-0203 Dunkhylle for 1x60 liter fat og små beholdere i 2 plan.

21855-0101 21855-0200 + ekstra hylle 21855-1000 21855-0408

Artnr (21855-0101) (21855-0200) (21855-0309) (21855-0408)

Beskrivelse Miljøskap Miljøskap Miljøskap Miljøskap
Sump 200 liter 230 liter 525 liter 1085 liter
For antall 200 liters fat 1 stk 2 stk 4 stk -
For IBC - - - 1 stk
H x B x D 1930 x 840 x 690 mm 1780 x 1680 x 690 mm 1800 x 1475 x 1490 mm 2465 x 1475 x 1490 mm
Antall dører 1 stk 2 stk 1 stk 1 stk
Vekt 125 kg 228 kg 349 kg 426 kg

Artnr Beskrivelse Passer til

21855-1000 Hylle for små beholdere 21855-0101, 21855-0200

21856-0100 + 21860-0104 + 21860-0203 21856-0209 + 21860-0203 21856-0308

Artnr (21856-0100) (21856-0209) (21856-0308)

Benevnelse Miljøskap Miljøskap Miljøskap
Sump 222 liter 280 liter 1038 liter
For antall 200 liters fat 2 stk 4 stk -
For IBC - - 1 stk
H x B x D 1710 x 1525 x 1250 mm 1699 x 1525 x 1550 mm 2400 x 1525 x 1550 mm
Vekt 230 kg 265 kg 343 kg
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KJEMIKALIESKAP
Kjemikalieskap - brannisolert
For oppbevaring av kjemikalier, gift og andre farlige emner. Ved skapets venstre innergavl går en ven-
tilasjonskanal, der det lengst opp og lengst ned finnes stillbare ventiler. Mellom disse finnes mindre 
avsugspunkter langs hele kanalen. Skapet får derfor avsug på hver hylle, og blir helt gjennomventilert. 
Avsugsstuss (Ø 100 mm) i skapets tak.
Dobbel stålplate med brannhemmende isolering mellom (ISO 1182) i front, bunn, topp og sider. Inn-
felte dører med sikkerhetssperrer, espanjolettlås og Assa sylinderlås. Flammesikker, hvit pulverlakke-
ring. Flyttbare hyller med oppvikende kanter og tette hjørner for å forhindre avrenning ved søl. Skapet 
kan utstyres med et større trau for å plassere i skapets bunn. 
Kjemikalieskapet er testet og godkjent av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) når det gjelder: 
Ytre brann SP metode 2369. Gjennomventilering lekkasjer. Møbelfaktas ekstra høye krav til flatens 
holdbarhet. Kontrollert etter SS 839030. Funksjon og sikkerhet iflg. EN 1153. 

Tilbehør

7236-0100 7236-0209 7236-0308

Artnr (7236-0100) (7236-0159) (7236-0167) (7236-0209) 7236-0308 7236-0407

Beskrivelse Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap
H x B x D 895 x 1000 x 300 mm 895 x 1000 x 450 mm 895 x 1000 x 600 mm 1295 x 1000 x 450 mm 2095 x 1000 x 450 mm 2095 x 1000 x 600 mm
Antall hyller 1 stk 1 stk 1 stk 3 stk 5 stk 5 stk
Vekt 50 kg 60 kg 76 kg 85 kg 144 kg 145 kg

Artnr Beskrivelse Volum H x B x D Passer til art. nr. (7236)

(7236-0506) Ekstra hylle -0100
(7236-0605) Ekstra hylle -0159, -0209, -0308
(7236-0704) Ekstra hylle -0167, -0407
(7236-1009) Bunntrau 20 liter 100 x 954 x 260 mm -0100
(7236-1108) Bunntrau 31 liter 100 x 954 x 399 mm -0159, -0209, -0308
(7236-1207) Bunntrau 44 liter 100 x 954 x 545 mm -0167, -0407
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Syreskap ventilerte 
I flere varianter. Finnes i todelt variant, der syrer og baser oppbevares adskilt. Laget av høytrykkslami-
nat med bokser og bunntrau i polypropylen.
13640-0108 Syre-/baseskap med 6 stk løse bokser i polypropylen. Disse er plassert på 4 uttrekkbare 
hyller, samt i bunnen i hver skapdel. Høyre- eller venstrehengslet. (Høyre er standard). 
13640-0207 syreskap med 3 stk hyller og bunntrau (bunntrau av polypropylen). 
13640-0306 kjemikalieskap i stål med 1 stk hylle, lav plassering på håndtaket, uten sokkel, og 4 stk 
skruer for fastsetting ovenpå skap 13640-0207. 
Skapene er testet og godkjent av Sveriges Tekniske Forskningsinstitut når det gjelder: Møbelfaktas 
ekstra høye krav til overflatens holdbarhet. Laget etter SS 839030. Funksjon og sikkerhet iflg. EN 
1153.

Kjemikalieskap EI30
For oppbevaring av brannfarlige kjemikalier. Skapet er utstyrt med avluftsstuss (∅ 100 mm) på ska-
pets tak, og innluftsåpning nede i skapets rygg. Ventilasjonen utgjør åpninger i EI 30 avskillingen, da 
varme kan spre seg ned gjennom ventilasjonskanalen og inn gjennom til-luftshullet. Derfor finnes 
brannspjeld (brannklasse E60) montert i skapene. Skapet skal utstyres med mekanisk ventilasjon. 
Leveres uten hyller. Standardfarge: Hvit RAL 9010. Kjemikalieskapet leveres uten lås.
Kvalitetsskap testet og godkjent av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) når det gjelder: Brannav-
skilling EI 30 (NT FIRE 017). Møbelfaktas ekstra høye krav på hva flatene tåler. Produsert iflg. SS 
839030. Funksjon og sikkerhet iflg. EN 1153.

Tilbehør

13640-0108 13640-0207 nederst + 13640-0306 øverst

Artnr (13640-0108) (13640-0207) (13640-0306)

Beskrivelse Syreskap Syreskap Syreskap
H x B x D 1935 x 600 x 600 mm 1350 x 1000 x 450 mm 800 x 1000 x 300 mm
Vekt 110 kg 75 kg 50 kg

Kjemikalieskap avbildet med hyller

Artnr (6066-0107) (6066-0206) (6066-0305)

Beskrivelse Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap
Høyde 853 mm 1125 mm 2000 mm
Bredde x dybde 925 x 770 mm 925 x 770 mm 925 x 600 mm
Vekt 190 kg 220 kg 300 kg

Artnr Beskrivelse Passer til art. nr. (6066)

(6066-1006) Lås inkl. 2 nøkler -0107, -0206, -0305
(6066-1105) Flyttbar hylle -0107, -0206
(6066-1303) Flyttbar hylle -0305
(6066-1204) Uttrekkbar hylle -0107, -0206
(6066-1402) Uttrekkbar hylle -0305
(9939-1005) Elforzinket vogn -0107, -0206
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BRANNAVSKILLENDE SKAP

Brannavskillende skap
Brannklasse SP2369, klasse 1. Brannavskillende skap tilpasset dagens butikkinnredning. Skap høyde 
1422 mm og 1952 mm passer i en 90mm standardseksjon. Skap høyde 2002 mm er for halvpall hånd-
tering. Dørene er laget av aluminium og konstruksjonen med en karm og dør gjør at de tåler mange 
års daglig bruk, uten at funksjonen reduseres. 
Fast støpt fylling i stammen gir en høy beskyttelse og en vekt som gjør skapet tippsikkert når man 
åpner dørene. Lettåpnet dør med solid håndtak og dørstenger som glir på en skinne. Skinnen tar ikke 
noe oppbevaringsplass å snakke om. Beskyttet bakkant - ingen klemfare. Venstrehengslet dør som 
standard, høyrehengslet uten tillegg - på forespørsel. Som tilvalg finnes LED-belysning som monteres 
innvendig langs hele høyre- respektive venstre side. Gir et veleksponerende lys, har lavt strømforbruk 
og lang levetid.

Tilbehør

18212-0097 18212-0105

18212-0204 18212-0303 Dørstenger

Artnr (18212-0097) (18212-0105) (18212-0204) (18212-0303)

Beskrivelse Brannavskillende skap Brannavskillende skap Brannavskillende skap Brannavskillende skap
Modell SGS 210 SGS 330 SGS 460 SGS 990
Volum 210 liter 330 liter 460 liter 900 liter
H x B x D utv. 1440 x 595 x 510 mm 1440 x 865 x 510 mm 1980 x 865 x 510 mm 2010 x 1010 x 720 mm
H x B x D innv. 1200 x 495 x 360 mm 1200 x 760 x 360 mm 1730 x 760 x 360 mm 1785 x 900 x 600 mm
Innredning 3 flyttbare hyller, bunnhylle 3 flyttbare hyller, bunnhylle 5 flyttbare hyller, bunnhylle 5 flyttbare hyller, bunnhylle
Vekt 190 kg 250 kg 350 kg 490 kg

Artnr Beskrivelse

(18212-1004) LED belysning til brannavskillende skap
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BRANNKLASSIFISERTE SKAP

Brannklassifisert høyskap type 90
Sikkerhetsskap for brannfarlige produkter. Sertifisert etter den seneste standard EN 14470-1 (Type 
90). Laget i 1-1.5 mm tykk, kaldpresset stålplate. Belegg av syrebestandig epoxypulver, elektrostatiskt 
applisert ved en temperatur på 200°C, som sikkerhetsstiller en overflatetykkelse på minst 90 mikron 
på alle skapets flater. Spesialisolering med steinullsfibre i form av tette paneler (uten keramiske fibre) 
som tåler høye temperaturer (800°C), samt med gipsplater. Innerflaten i form av melaminplate som 
er bestandig mot sure og korrosive gasser og damp. 
Automatisk dørlukker hvis omgivelsestemperaturen overstiger 50°C. Lås med nøkkel og dørsperre. 
Justerbare føtter.    Ventiler, sertifisert for 90 minutter, stenger ventilationshullet når temperaturen 
overstiger +70°C. En ventil for avluft er plassert på skapets overside, en finnes i bunnen for å sikker-
hetsstille at tunge gasser og damp ventileres ut. Avluftskanal, med krage (100 mm ∅). Plassert ovenpå 
skapet. Gnistfrie hengsler. 3 cm varmeekspanderende pakning (DIN 1402). Tre hyller, epoxybelagte 
med høydejustering. Bunnsump med dreneringsgitter som innebærer større lagringsvolum. Jordtilko-
bling ovenpå skapet forhindrer elektrostatisk lading. Dør venstrehengslet. Kan også leveres med høy-
rehengslet dør. På forespørsel.
Tilbehør: 
Hylle samt gnistfritt avluftssystem i metalldeksel, med elutrustning og stømkabel samt metallrom for 
filter. 

Tilbehør

19299-0109 19299-0208 19299-0109 19299-0208 19299-1206

Artnr (19299-0109) (19299-0208)

Beskrivelse Sikkerhetsskap Sikkerhetsskap
Antall dører 1 stk 2 stk
H x B x D, utvendig 2055 x 595 x 600 mm 2055 x 1200 x 600 mm
H x B x D, innvendig 1640 x 496 x 446 mm 1640 x 1095 x 446 mm
Hylle, epoxybelagt 3 stk 3 stk
Mål, hylle 493 x 420 x 39 mm 1094 x 420 x 39 mm
Kapasitet/hylle 7 liter 16 liter
Maks. belastning/hylle 60 kg 80 kg
Bunnsump med dreneringsgitter 493 x 445 x 100 mm 1094 x 445 x 100 mm
Kapasitet/bunnsump 20 liter 45 liter
Vekt 235 kg 390 kg

Artnr Beskrivelse Passer til art. nr. (19299)

(19299-1008) Ekstra hylle -0109
(19299-1107) Ekstra hylle -0208
(19299-1206) Gnistfritt avluftssystem -0109, -0208
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Brannklassifisert kjemiskap Combi bredde 600 mm
Kombinert sikkerhetsskap for brannfarlige produkter og kjemikalier. Sertifisert Type 90 iflg. seneste 
standard EN 14470-1 og 14727. 
• Laget i 1-1.5 - 2 mm tykk, kaldpresset stålplate. Belegg av syrebestandig epoxypulver.
• Automatisk dørstenging ved temperaturer som overstifer 47 grader C.
• Lås med nøkkel og dørblokkering.
• Justerbare føtter
• Gnistfrie hengsler
• Farge grå RAL 7035
23286-0106 for oppbevaring av brannfarlige produkter og kjemikalier.
23286-0205 for oppbevaring av brannfarlige produkter, kjemikalier, syrer og baser.

Tilbehør

23286-0106 23286-0106 23286-0205 23286-0205

Artnr (23286-0106) 23286-0205

Beskrivelse Brannkl. kjemiskap Combi 2 Brannkl. kjemiskap Combi 3
Antall dører 1 stk 1 stk
H x B x D, utvendig 1950 x 595 x 600 mm 1950 x 595 x 600 mm
H x B x D, innvendig 1540 x 496 x 446 mm 1540 x 496 x 446 mm
Hylle i metall, pulverlakkert, for brannfarlig vare 1 stk 1 stk
Bunntrau med stålnett for brannfarlig vare 1 stk 1 stk
Hylle i metall, pulverlakkert, for syrer og baser 3 stk -
Hylle i metall, pulverlakkert, for syrer - 2 stk
Hylle, rustfri, for baser - 1 stk
Kapasitet/hylle 7 liter 16 liter
Maks belastning/hylle 60 kg 80 kg
Kapasitet/bunnsump 20 liter 45 liter
Vekt 230 kg 232 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon

(23287-1004) Hylle i metall for brannfarlig vare 490 x 420 x 30 mm
(23287-1103) Hylle rustfri for brannfarlig vare 490 x 420 x 30 mm
(23287-1202) Hylle rustfri for baser 536 x 420 x 39 mm
(23287-1301) Hylle pulverlakkert for syrer og gifter 536 x 420 x 39 mm
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Brannklassifisert kjemiskap Combi bredde 1200 mm
Kombinert sikkerhetsskap for brannfarlige produkter, kjemikalier, syrer og baser. Sertifisert type 90 
iflg. seneste standard EN 14470-1 og 14727. 
• Laget i 1-1.5 - 2 mm tykk, kaldpresset stålplate. Belegg av syrebestandig epoxypulver. 
• Automatisk dørstenging hvis omgivelsestemperaturen overstiger 470°C. 
• Lås med nøkkel og dørsperre. 
• Justerbare føtter. 
• Gnistfrie hengsler
• Farge grå RAL 7035
23287-0105 for oppbevaring av brannfarlige produkter, syrer eller baser.
23287-0204 for oppbevaring av brannfarlige produkter, syrer og baser.
23287-0303 for oppbevaring av brannfarlige produkter, syrer, baser og gift.
Bunntrau for brannfarlige varer: 230 liter. Bunntrau for syrer og baser: 13 liter.

Tilbehør

23287-0105 23287-0105 23287-0204 23287-0204

23287-0303 23287-0303

Artnr (23287-0105) (23287-0204) (23287-0303)

Beskrivelse Brannkl kjemiskap Combi 2, 1200 mm Brannkl kjemiskap Combi 3, 1200 mm Brannkl kjemiskap Combi 4, 1200 mm
Antall dører 2 stk 2 stk 2 stk
H x B x D, utvendig 1950 x 1200 x 600 mm 1950 x 1200 x 600 mm 1950 x 1200 x 600 mm
H x B x D, innvendig 1540 x 1090 x 446 mm 1540 x 1090 x 446 mm 1540 x 1090 x 446 mm
Hylle for brannfarlig vare, i metall, pulverlakkert, 
trau pr hylle: 6 liter

3 stk 3 stk 3 stk

Bunnsump med stålnett for brannfarlig vare 1 stk 1 stk 1 stk
Hylle for syrer og baser, i metall, pulverlakkert, 
trau pr hylle: 8,7 liter

3 stk - -

Hylle for syrer, i metall, pulverlakkert, trau pr 
hylle: 8,7 liter

- 2 stk 2 stk

Hylle for baser, rustfritt, trau pr hylle: 8,7 liter - 2 stk 2 stk
Hylle for gifter, i metall, pulverlakkert, trau pr 
hylle 8,7 liter

- - 1 stk

Maks belastning/hylle 60 kg 60 kg 60 kg
Vekt 378 kg 378 kg 378 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon

(23287-1004) Hylle i metall for brannfarlig vare 490 x 420 x 30 mm
(23287-1103) Hylle rustfri for brannfarlig vare 490 x 420 x 30 mm
(23287-1202) Hylle rustfri for baser 536 x 420 x 39 mm
(23287-1301) Hylle pulverlakkert for syrer og gifter 536 x 420 x 39 mm
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Kjemikalieskap F60
Kjemikalieskap F60 for oppbevaring av brannfarlige kjemikalier i ømfintlige miljøer. Skapene er 
utstyrt med til- og fraluftstuss (Ø 100 mm) på skapets tak. Alle har selvstengende dører som er opp-
stillingsbare og stenges automatisk ved en temperatur på mer enn 50°C. Skapene er innredet med hyl-
ler og bunntrau. Standardfarge: Hvit RAL 9010.
Branntestet og godkjent skap oppfyller kravene iflg. EN 14470-1. Branntestet i 60 minutter. Oppfyl-
ler alle deler i EN 14470-1 slik som selvstengende dører og brannventiler.

Brannklassifisert lavskap type 90
Underskap og kabinett for lettantennelige produkter. Sertifisert iflg. EN 14470-1 (type 90). Laget i 
1-1,5 mm tykk, kaldpresset stålplater. Pulverlakkert bunnsump med stålgitter. Automatisk dørlukker 
hvis temperaturen overstiger +50°C. Farge: grå RAL7035.

14643-0103

Artnr (14643-0103) 14643-0202 (14643-0301) (14643-0400) (14643-0509)

Orig nr KEM1 KEM2 KEM3 KEM4 KEM5
Beskrivelse Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap Kjemikalieskap
H x B x D 670 x 630 x 615 mm 670 x 1140 x 615 mm 1050 x 1140 x 615 mm 1850 x 630 x 615 mm 1850 x 1140 x 615 mm
Antall hyller 1 stk 1 stk 2 stk 3 stk 3 stk
Vekt 150 kg 230 kg 320 kg 310 kg 430 kg

19358-0107 19358-0206 19358-0305

Artnr (19358-0107) (19358-0206) (19358-0305)

Beskrivelse Underskap Underskap Kabinett
Håndtakets plassering Venstre side Høyre side -
H x B x D, utvendig 620 x 590 x 500 mm 620 x 590 x 500 mm 620 x 590 x 500 mm
H x B x D, innvendig 510/375 x 450 x 340 mm 510/375 x 450 x 340 mm 510/375 x 450 x 340 mm
Plass for 1-liters flasker 10 stk 10 stk 10 stk
Vekt 90 kg 90 kg 90 kg
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Brannklassifisert rustfritt lav-/høyskap type 90
For brannfarlige og radioaktive produkter. Sertifisert brannmotstand i 90 minutter (type 90) iflg. EN 
14470-1. Laget i rustfritt stål. Patentert automatiskt, temperaturstyrt stengesystem ved omgivelses-
temperaturer > 50°C. 

Brannklassifisert rustfritt portabelt skap type 30
Portabelt, brannklassifisert skap for brannfarlige og radioaktive produkter. Sertifisert iflg. EN 14470-1 
(type 30). Laget i rustfritt stål med blyskjerming (2 mm). For 4 stk 1-liters flasker eller en 5-liters flaske, 
med trau. Komplett med tralle. Patentert automatisk, temperaturstyrt stengesystem ved omgivelsestem-
peraturer > 50°C. 

19324-0207

19324-0108

Artnr (19324-0108) (19324-0207)

Beskrivelse Sikkerhetsskap Sikkerhetsskap
Antall dører 1 stk 1 stk
H x B x D, utvendig 620+80 x 500 x 590 mm 1980 x 600 x 590 mm
H x B x D, innvendig 510/345 x 340 x 440 mm 1848/1550 x 430 x 450 mm
Plass for 1-liters flasker 10/12 stk 60/80 stk
Rustfrie stålhyller - 3 stk
Perf. stålsump Ja Ja
Vekt 150 kg 350 kg

Artnr (19328-0104)

Beskrivelse Sikkerhetsskap
H x B x D, utvendig 400 x 340 x 340 mm
H x B x D, innvendig 265 x 200 x 200 mm
Vekt 45 kg
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Brannklassifisert underskap og kabinettfor syrer og baser
Egnet som underskap eller kabinett for lettantennelige produkter. Sertifisert iflg. EN 14470-1 (type 
90). Laget i 1-1,5 mm tykk, kaldpresset stålplater. Pulverlakkert bunntrau med stålgitter. Automatisk 
dørlukker hvis temperaturen overstiger +50°C. Farge: grå RAL7035.

Tekniske data kabinett

Tilbehør for kabinett

23285-0206 avbildet med hyller 23285-0503

Artnr 23285-0107 23285-0206 (23285-0305) (23285-0404)

Beskrivelse Brannkl. underskap for syrer Brannkl. underskap for baser Brannkl. underskap for syrer Brannkl. underskap for baser
Håndtakets plassering Venstre side Venstre side Høyre side Høyre side
H x B x D, utvendig 620 x 595 x 520 mm 620 x 595x 520 mm 620 x 595 x 520 mm 620 x 595 x 520 mm
H x B x D, innvendig 530 x 530 x 430 mm 530 x 530 x 430 mm 530 x 530 x 430 mm 530 x 530 x 430 mm
Plass for 1-liters flasker 30 stk 30 stk 30 stk 30 stk
Vekt 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg

Artnr 23285-0503 23285-0602

Beskrivelse Brannkl. kabinett for syrer Brannkl. kabinett for baser
H x B x D, utvendig 620 x 595 x 520 mm 620 x 595 x 520 mm
H x B x D, innvendig 530 x 530 x 430 mm 530 x 530 x 430 mm
Plass for 1-liters flasker 15 stk 15 stk
Vekt 55 kg 55 kg

Artnr Beskrivelse HxBxD Vekt Passer til art. nr

23285-1006 Hylle for syrer 30x525x420 mm 2,5 kg 23285-0107, -0305
23285-1105 Hylle for baser 30x525x420 mm 2,5 kg 23285-0206, -0404
23285-1204 Sokkel til underskap og kabinett 80x600x500 mm 3 kg -
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GASSKAP
Propanskap
For propanflasker og mindre antall større gassflasker. Produsert av galvanisert stål for å tåle utendørs 
plassering. Leveres inkl. lås med 3 nøkler. Leveres uten gassflasker.

Tilbehør

Gass- og propanskap type EI30
Brannteknisk avskilling i EI 30. Skapet er beregnet til å plasseres mot yttervegg og ventilasjonen trek-
kes gjennom veggen uten mekanisk ventilasjon. 2 stk ventilasjonsåpninger i ryggen. Går det ikke an 
å plassere skapet mot yttervegg, kreves mekanisk ventilasjon (se kjemikalieskap El 30).
Det 853 mm høye skapet rommer PA11 flasker og mindre. Skapet med høyde 853 mm og dybde 770 
mm rommer f.eks. 15 stk 2 kgs flasker. Det 1125 mm høye skapet rommer PA19 flasker og mindre. 
På vognen kan det oppbevares følgende alternativer: 6 stk 2012 (2 kg), 6 stk PA6 (6 kg), 2 stk P6 
(6 kg) eller 2 stk P11. 
Leveres uten gassflasker. 
Kvalitetsskap som er testet og godkjente av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Følg de eventuelle 
EU-krav samt nasjonale lover og bestemmelser når det gjelder verneutstyr og brannvern.

Tilbehør

16951-0203

16951-0104

Artnr (16951-0104) (16951-0203)

Beskrivelse Propanskap Propanskap
H x B x D 1050 x 960 x 476 mm 2050 x 960 x 476 mm
Volum 0,40 m3 0,8 m3
Vekt 45 kg 80 kg

Artnr Beskrivelse B x D

(16951-1003) Hylle 960 x 450 mm

Propanskap

Propanskap avbildet med hylle og vogn

Artnr (9939-0056) (9939-0106) (9939-0205)

Beskrivelse Gass- og propanskap Gass- og propanskap Gass- og propanskap
H x B x D 853 x 925 x 770 mm 1125 x 925 x 770 mm 2000 x 925 x 600 mm
Vekt 190 kg 215 kg 300 kg

Artnr Beskrivelse Dybde Passer til art.nr

(6066-1006) Lås inkl. 2 nøkler
(6066-1105) Flyttbar hylle 770 mm
(6066-1303) Flyttbar hylle 600 mm
(6066-1204) Uttrekkbar hylle 770 mm
(6066-1402) Uttrekkbar hylle 600 mm
(9939-1005) Elforzinket vogn 9939-0056, -0106
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Gasskap/Propanskap G30
Gasskap – G30 er brannklassifisert i 30 minutter og er i henhold til den Europeiske standarden for 
gasskap for laboratorier EN 14470-2.
• Godkjent iht EN 1363-1 
• Ø100 mm ventilasjonsåpninger. 
• Merking iht EN 14470-2, G30 
• Lås inkl. nøkler 
• Som tilbehør finnes horisontalt feste for å feste gassflaskene og rampe for enklere lasting.

Brannklassifiserte gasscontainere
• Konstruksjon testet etter standard NRN 6069:2005 brannklasse 60 
• Dobbelvegg konstruksjon med ubrennbar mineralull etter standard nen 6064 
• Dører testet etter EN1364-1:2008 og klassifiseres som EI 1-60 etter standard 13501-2 
• Laget i galvanisert trapesformet stålplate 
• Maks snøbelastning på taket: 100 kg/m2

14644-0300 14644-0409

Artnr (14644-0300) (14644-0409)

Beskrivelse Gasskap Gasskap
H x B x D 2080 x 660 x 610 mm 2080 x 1200 x 610 mm
Vekt 233 kg 430 kg

23302-0106

23302-0205

23302-030423302-0304

Artnr (23302-0106) (23302-0205) (23302-0304)

Beskrivelse Brannisol gasscontainer Brannisol gasscontainer Brannisol gasscontainer
L x B x H, yttermål 1420 x 1080 x 2240 mm 1420 x 1490 x 2240 mm 2090 x 1140 x 2240 mm
L x B x H, innermål 1165 x 695 x 1910 mm 1165 x 1105 x 1910 mm 1830 x 800 x1925 mm
Enkeltdør 1170 x 1890 mm 1170 x 1890 mm 1170 x 1890 mm
Vekt 410 kg 515 kg 585 kg
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Oppbevaring for gassflasker
• Laget i galvanisert trapesformet stål. 
• Indre rammekonstruksjon er laget av galvanserte hullete bjelker. 
• Maks. snøbelastning på taket: 100 kg/m2 
• Hver enhet er utstyrt med nødvendige øyer og kjetting for å sikre gassflasker med maks. diam 300 mm 
• Dør med spanjolettlås og 2 nøkler.

23301-0305

23301-0107 23301-0206 23301-0305

Artnr (23301-0107) (23301-0206) (23301-0305)

Beskrivelse Container Container Container
B x D x H, yttermål 1420 x 1080 x 2215 mm 1420 x 1490 x 2215 mm 2090 x 1156 x 2215 mm
B x D x H, innermål 1300 x 800 x 2080 mm 1300 x 1258 x 1920 mm (2x) 940 x 920 x 2080 mm
Enkeltdør 1300 x 1890 mm 1300 x 1890 mm -
Dobbeltdør - - 1920 x 1980 mm
Kapasitet 50/60 kg gassylindere 6 stk 10 stk 14 stk
Vekt 195 kg 225 kg 295 kg
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Vi har samlet løsninger for en sikker og effek-
tiv håndtering av fat og paller med miljøfar-
lige emner. Vi har et heldekkende sortiment 
og du finner alt fra fattraller til sklivern og 
avsperringsbånd.

VERDT Å VITE: § 12. Håndtering og opp-

bevaring av kjemikalier (Kjemikaliefor-

skriften).

Kjemikalier skal håndteres og oppbevares 
på en fullt ut forsvarlig måte slik at helse-
skader, brann, eksplosjon og andre ulykker 
unngås.
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JEKKETRALLE

Gigant Jekketralle 1,6 tonn
Økonomimodell i baseutførelse for lett pallehåndtering. Med tre stillinger, løft, nøytral og senking. 
Leveres med PU-belagt stålhjul. Maks. belastning 1680 kg.

Tilbehør

Gigant Jekketralle 2 tonn
Robust universaljekketralle for håndtering av standardpaller. Lettmanøvrert ventilregulering med 
3 posisjoner, løft, nøytral og senking. 15641-0102 har PU-belagte stålhjul og 15641-0201 har nylon-
hjul. Klatrehjul under gaffelspissene.

Tilbehør

Gigant Jekketralle 2 tonn Quicklift
Quicklift, gedigen universaltralle for håndtering av standardpaller. Utstyrt med hurtigløftfunksjon. 
Maks. belastning 2000 kg. Løfter paller til maks. høyde på 5 pumpeslag. Leveres med stålhjul belagt 
med polyuretan (PU-hjul) samt klatrehjul. Ergonomisk, grepsvennlig håndtak med 3-posisjons 
ventilregulering, løft, nøytral og senking. 

Tilbehør

Artnr 15642-0101

Utførelse Singel
Gaffel, L x B 1150 x 150 mm
Maks. belastning 1680 kg
Min. løftehøyde 75 mm
Maks. løftehøyde 190 mm
Totalbredde 520 mm
Hjuldimensjon styrehjul 180 x 50 mm
Hjuldimensjon gaffelhjul 74 x 70 mm
Vekt 50 kg

Artnr Beskrivelse

15642-1000 Styrehjul
15642-1109 Gaffelhjul
15641-1209 Pakningssett

Artnr 15641-0102 15641-0201

Utførelse Boggie/PU Boggie/Nylon
Gaffel, L x B 1150 x 160 mm 1150 x 160 mm
Maks. belastning 2000 kg 2000 kg
Løftehøyde min. 85 mm 85 mm
Løftehøyde maks. 200 mm 200 mm
Totalbredde 520 mm 520 mm
Hjuldim. styrehjul 200 x 50 mm 200 x 50 mm
Hjuldim. gaffelhjul 80 x 70 mm 80 x 70 mm
Vekt 80 kg 80 kg

Artnr Beskrivelse Utførelse Passer til art.nr. (14560)

15641-1407 Styrehjul Nylon 200 x 50 -0201
15641-1506 Gaffelhjul Nylon 80 x 70 -0201
14560-0409 Styrehjul PU 200 x 50 -0102
14560-0607 Gaffelhjul PU 80 x70 -0102
15641-1209 Pakningssett -0102, -0201

Artnr 16983-0106

Utførelse Boggie
Gaffel, L x B 1150 x 160 mm
Maks. belastning 2000 kg
Min. løftehøyde 85 mm
Maks. løftehøyde 200 mm
Totalbredde 540 mm
Hjuldimensjon styrehjul 200 x 50 mm
Hjuldimensjon gaffelhjul 80 x 70 mm
Vekt 80 kg

Artnr Beskrivelse

14560-0409 Styrehjul PU
14560-0607 Gaffelhjul PU
16983-1005 Pakningssett
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Gigant Jekketralle rustfri/varmgalvanisert 2 tonn
Robust jekketralle i rustfritt, alternativt varmgalvanisert utførelse for tøffe miljøer, i maritimt miljø 
og der f.eks. renslighetskravene er høye. Maks. belastning 2000 kg. Boggiegaffelhjul samt styrehjul i 
nylon.

Tilbehør

Gigant Jekketralle tverrgående
Tverrgående jekketralle, fireveis- med gaffellengde på 900 mm. Konstruert for å flytte last i trange 
ganger/steder f.eks. på flaket i lastebiler. Utstyrt med hurtigløftfunksjon som innebærer at lasten raskt 
kan flyttes i nivå over 180 mm når fremre hjulet går ned i posisjon og håndtaket vris og låses i 90° 
vinkel. Tverrgående hjul gir større fleksibilitet og øker bruksområdet for jekketrallen. Leveres med 
nylonhjul.

Tilbehør

Gigant bremsekloss for jekketralle
Bremsekloss Jack-Stopper er laget av formstøpt polyuretan og meget slitesterk. Når jekketrallen står 
i Jack-Stopper glir den ikke. Bremseklossen er utstyrt med magnet for enkel oppbevaring når den ikke 
brukes. 

Artnr 12463-0104 12463-0203

Utførelse Rustfri Varmgalv.
Gaffel, L x B 1150 x 160 mm 1150 x 160 mm
Maks. belastning 2000 kg 2000 kg
Løftehøyde, min. 85 mm 85 mm
Løftehøyde, maks. 200 mm 200 mm
Totalbredde 540 mm 540 mm
Hjuldim. styrehjul 200 x 50 mm 200 x 50 mm
Hjuldim. gaffelhjul 70 x 82 mm 70 x 82 mm
Vekt 85 kg 75 kg

Artnr Beskrivelse

12463-1003 Fremre gaffelhjul
12463-1102 Bakre styrehjul
12463-1409 Pakningssett

Artnr 13616-0108

Gaffel, L x B 900 x 160 mm
Maks. belastning norm. trp./Tvers. trp. 2500/1500 kg
Min. løftehøyde 85 mm
Løftehøyde, maks. norm. trp./Tverst. trp. 170/210 mm
Totalbredde 540 mm
Hjuldimensjon styrhjul 200 x 50 mm
Hjuldimensjon gaffelhjul/sidehjul 78 x 70 / 65 x 60 mm
Vekt 75 kg

Artnr Beskrivelse

13616-1007 Fremre gaffelhjul
12463-1102 Bakre styrehjul
13616-1106 Sidehjul
13062-1303 Pakningssett

Artnr Beskrivelse

15607-0104 Bremsekloss
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Gigant Saksløftevogn 1 tonn
Manuell, høytløftende saksløftevogn som egner seg for bruk som kombinert jekketralle/løftebord. 
Utstyrt med hurtigløftfunksjon ved last opp til 250 kg, samt støttebein som forhindrer rulling ved 
høyere løft. Maks. belastning 1000 kg. Leveres med nylonhjul. 

Tilbehør

Gigant manuell stabler 1 tonn
Manuelle stablere med 2 pumpemuligheter. Brukes som stabler eller som løftebord. Både pumping 
med trekkhåndtak samt fotpedal. Enkel å betjene. Finnes i to løftehøyder. Maks. belastning 1000 kg.

Tilbehør

Artnr 13060-0109

Maks. belastning 1000 kg
Lengde 1550 mm
Totalbredde 540 mm
Min. løftehøyde 85 mm
Maks. løftehøyde 800 mm
Løftehøyde/pumpeslag maks 250 kg 38 mm
Løftehøyde/pumpeslag over 250 kg 11 mm
Gaffellengde 1170 mm
Gaffelhjul 75 x 50 mm
Styrehjul 180 x 50 mm
Vekt 125 kg

Artnr Beskrivelse

13060-1107 Fremre gaffelhjul
13060-1008 Bakre styrehjul
13060-1206 Pakningssett

Artnr 13614-0100 13614-0209

Maks. belastning 1000 kg 1000 kg
Anbefalt maks. arbeidslast - 400 kg
Maks. løftehøyde 1600 mm 2500 mm
Gaffelhøyde, nedsenket 85 mm 85 mm
Gaffellengde 1150 mm 1150 mm
Løftehøyde/pumpeslag maks 100 kg 37 mm 37 mm
Løftehøyde/pumpeslag over 100 kg 17 mm 12 mm
Totalbredde 550 mm 550 mm
Totalhøyde 1980 mm 1830 mm
Vekt 240 kg 300 kg

Artnr Beskrivelse Passer til art.nr. (13614)

13614-1009 Fremre gaffelhjul -0100, -0209
13614-1108 Styrehjul -0100
13614-1207 Styrehjul -0209
13614-1405 Pakningssett -0100
13614-1603 Pakningssett -0209
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Pallereol L gavl Constructor
En enkel og lettmontert pallereol konstruert for å gi en sikker og stabil oppbevaring av ulike typer 
gods. Pallereolen oppfyller kravene iflg. de nye europeiske FEM-normene. FEM 10.2.02. samt er 
SIS-sertifisert og oppfyller gjeldende normer når det gjelder stabilitet og bæreevne iflg. SS-EN15512. 
Pallereolen og dens deler er laget av galvanisert stål. Konstruert for EUR-pall. Gavlseksjonene finnes 
som standard i høydene 2500 mm og 3500 mm. Gavler finnes også i andre høyder samt i halvpalls-
dybde og for langsidehåndtering. Kontakt oss for tilbud. 
L-gavler tåler en belastning på 5700-8200 kg/seksjon avhengig av bæreplansdeling og bjelketype m.m. 
(se belastningsskilt). Belastningsskilt følger med hver gavlseksjon. Disse skal plasseres på godt synlige 
steder i lokalet. Seksjonslastene (iflg. skilt) gjelder kun for pallereol montert på betonggulv. Bærebjel-
kene er flyttbare med 50 mm intervall og utstyrt med sikringssplint som ligger medpakket i gavlene. 
Ved kjøp av kun bjelke må sikkerhetssplint kjøpes separat. Det går med 2 stk sikkerhetssplinter pr. 
bjelke. Distanse brukes ved montering av dobbelstativ. Inneholder 2 stk inkl. skrue og mutter. Etiket-
ter og skilt se 13642. Ved høyere belastninger og større anlegg, samt andre dimensjoner, på forespørsel.

Gavlseksjon

Bærebjelke

Tilbehør

Bærebjelke 2K, 1850 mm og 
Bærebjelke 3K, 2750 mm

Artnr Beskrivelse Høyde

11272-1105 Gavlseksjon 2500 mm
11272-1204 Gavlseksjon 3500 mm

Artnr Beskrivelse Lengde Maks. belastning

(11272-2707) Bærebjelke 950 mm 1 x 2000 kg
11272-1303 Bærebjelke 1850 mm 2 x 1000 kg
11272-1402 Bærebjelke 2750 mm 3 x 800 kg
11272-1501 Bærebjelke 2750 mm 3 x 1000 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon

(11272-2608) Distanse (for dobbelstativ) 2 stk 263 mm
11272-2806 Distanse (for dobbelstativ) 2 stk 293 mm
11272-2301 Sikringssplint



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer.  102

Materialhåndtering  –  Pallereoler
MI

LJ
ØS

IK
RI

NG

Pallereol ferdige start- og følgeseksjoner Constructor
Pallereolene finnes dels som startseksjon (2 gavler, 4 alt. 6 bærebjelker avhengig av høyden), dels som 
følgeseksjon for påbygging av startseksjon (1 gavl, 4 alt. 6 bærebjelker avhengig av høyden). Stolper 
og gavler kan også kjøpes separat. På forespørsel. Leveres umontert. 

3 bæreplan inkl. gulv

4 bæreplan inkl. gulv

Stolpevern Constructor
Et enkelt og robust stolpevern i kraftig stål. 
16999-0108 leveres komplett med 4 ekspansjonsbolter for innfesting i betonggulv. 
16999-0207 er utstyrt med skumbelagt innside som monteres på stolpen med 4 bolter. Leveres kom-
plett med 4 bolter for innfesting i stolpen. 

Påkjøringsvern Constructor
Dette er et kraftig påkjøringsvern som skal beskytte pallereolens gavler. Dette påkjøringsvernet finnes 
i utførelse for enkel- og dobbelstativ.

Startseksjon 11272-0701

Startseksjon 11272-0305 Start- og følgeseksjon 11272-0305 + 11272-0404

Artnr Beskrivelse Utførelse H x B x D Maks. bel./bæreplan

11272-0107 Startseksjon 3K 2500 x 2750 x 1100 mm 3 x 800 kg
11272-0206 Følgeseksjon 3K 2500 x 2750 x 1100 mm 3 x 800 kg
11272-0305 Startseksjon 2K 2500 x 1850 x 1100 mm 2 x 1000 kg
11272-0404 Følgeseksjon 2K 2500 x 1850 x 1100 mm 2 x 1000 kg
11272-0503 Startseksjon 3K 2500 x 2750 x 1100 mm 3 x 1000 kg
11272-0602 Følgeseksjon 3K 2500 x 2750 x 1100 mm 3 x 1000 kg

Artnr Beskrivelse Utførelse H x B x D Maks. bel./bæreplan

11272-0701 Startseksjon 3K 3500 x 2750 x 1100 mm 3 x 800 kg
11272-0800 Følgeseksjon 3K 3500 x 2750 x 1100 mm 3 x 800 kg
11272-0909 Startseksjon 2K 3500 x 1850 x 1100 mm 2 x 1000 kg
11272-1006 Følgeseksjon 2K 3500 x 1850 x 1100 mm 2 x 1000 kg

Artnr Beskrivelse Høyde

16999-0108 Stolpevern Metall 90/100 400 mm
16999-0207 Stolpevern Metall/skum 90 600 mm

Artnr Beskrivelse Modell L x H

11272-1907 Påkjøringsvern For enkelstativ 1100 x 400 mm
(11272-2400) Påkjøringsvern For dobbelstativ 2400 x 400 mm
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Gjennomskyvingsvern Constructor
Pallestopper/gjennomskyvingsvern er et enkelt tilbehør som forhindrer at paller skyves gjennom reo-
len og raser ned på den andre siden. Vernet er laget av firkantrør og er pulverlakkert signalgul. Vernet 
plasseres enkelt i stolpen, og leveres i sett avhengig av seksjonsbredde og antall bærende plan. Vernet 
finnes i 2 utførelser avhengig av om man har 263 mm eller 293 mm distanse mellom palleseksjoner 
ved doble stativ. Vernets totallengde fra bærebjelken er 120 mm og stoppet sitter 70 mm ut fra bjelken. 
I settet 14617-0105 inngår f.eks. 2 rør, 4 fester for innfesting i bærende plan, samt to stoppere. 
I settet 14617-0402 inngår f.eks. 3 rør, 9 fester for innfesting i bærende plan, samt tre stoppere. 

Gigant påkjørings- og maskinvern
For å beskytte arbeidsplassen, maskiner, pallereoler o.l. samt for å sperre av eller markere området. 
Gullakkert, gjør at de synes tydelig. 

AVSPERRINGSBÅND/-STOLPER

Avsperringsbånd for veggfeste
Veggkassett med et fjærbelastet rullbånd. Veggkassetten leveres som standard med svart deksel og bånd 
i gul/svart eller rød/hvit diagonalstripet utførelse. Feste for mottak av båndet inngår. Båndet kan leve-
res i andre farger. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon.

Avsperringsstolpe med rullbånd for industri
Stolpen har et fjærbelastet rullbånd. Stolpen er laget i PVC og har en gummiert fot med innstøpt stø-
pejern for stabilitet. Stolpen leveres som standard i gult med svart/gul diagonalstriper på båndet. Som 
tilbehør finnes ekstra veggfeste. 

Artnr 14617-0105 14617-0204 14617-0303 14617-0402

Modell f/1 seks 2K/2 bærende plan f/1 seks 3K/2 bærende plan f/1 seks 2K/3 bærende plan f/1 seks 3K/3 bærende plan
Rørlengde 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
For distanse 263 mm 263 mm 263 mm 263 mm
Vekt 8 kg 11 kg 8 kg 11 kg

Artnr (14617-0501) (14617-0600) (14617-0709) (14617-0808)

Modell f/1 seks 2K/2 bærende plan f/1 seks 3K/2 bærende plan f/1 seks 2K/3 bærende plan f/1 seks 3K/3 bærende plan
Rørlengde 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
For distanse 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm
Vekt 8 kg 11 kg 8 kg 11 kg

Artnr 16982-0107 16982-0206 16982-0305

Modell Høyprofilvern Lavprofilvern Stolpe
Høyde 1080 mm 230 mm 915 mm
Lengde 1220 mm 1220 mm -
Monteringsplate 203 x 203 mm 203 x 203 mm 254 x 254 mm
Rør∅ 114 mm 114 mm 114 mm
Vekt 29 kg 16 kg 10 kg

18727-(0202)

Artnr Beskrivelse Farge på festet Farge på bånd Båndlengde

(18727-0103) Avsperringsbånd Svart Gul/Svart 2.3 m
(18727-0202) Avsperringsbånd Svart Gul/Svart 4.6 m
(18727-0301) Avsperringsbånd Svart Gul/Svart 7.7 m
(18727-0400) Avsperringsbånd Svart Gul/Svart 9 m
(18727-0509) Avsperringsbånd Svart Rød/hvit 2.3 m
(18727-0608) Avsperringsbånd Svart Rød/hvit 4.6 m
(18727-0707) Avsperringsbånd Svart Rød/hvit 7.7 m
(18727-0806) Avsperringsbånd Svart Rød/hvit 9 m

Artnr (18725-0204)

Høyde 975 mm
Diameter 485 mm
Båndlengde 3.65 m
Farge på stolpe Gul
Farge på bånd Gul/svart
Vekt 8 kg
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Avsperringsstolpe med rullbånd i sett
I sett på 4 stolper i veske. Egnet for tilfeldige avsperringer eller avgrensninger. Hver stolpe har et fjær-
belastet rullbånd på 3.65 m. Stolpen leveres som standard i gult med fjærbelastet svart/gul diagonal-
stripet rullbånd. 

Avsperringsstolpe med rullbånd
Stolpen har et fjærbelastet rullbånd samt 3 innfestningspunkter. Avgrensningsstoplen finnes som stan-
dard i tre ulike utførelser. Stolpe og bånd kan leveres i andre farger. Som tilbehør finnes ekstra vegg-
feste. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon. 

Tilbehør

Avsperringsstolpe med rullbånd for utendørs bruk
Avsperringsstolpe for utendørs bruk. Stolpen har et fjærbelastet rullbånd på 3.65 m. Stolpen er laget 
i PVC med en grå fot/beholder som fylles med vann. Stolpen leveres som standard i gult med svart/
gul diagonalstriper i båndet. 

Stolpe for plastkjetting Gunnebo Lifting
Stolpe og fot av PVC. Beregnet for plastkjetting 8 mm. Leveres pr. stk. uten plastkjetting. Se plast-
kjetting 19185-.

Gigant Plastkjetting på spole 
Forpakning: Spole.

Plastkjetting på spole Gunnebo Lifting
Forpakning: Spole. Spolestørrelse diam. 280 mm L= 300mm.

Artnr (18726-0104) (18726-0203)

Utførelse Veske med 4 stolper Kun stolpe
Høyde 955 mm 955 mm
Diameter 750 mm 750 mm
Båndlengde 3.65 m 3.65 m
Farge på stolpe Gul Gul
Farge på bånd Gul/Svart Gul/Svart
Vekt 12 kg 3 kg

Artnr (18724-0106) (18724-0205) (18724-0304)

Høyde 975 mm 975 mm 975 mm
Diameter 345 mm 345 mm 345 mm
Båndlengde 2.3 m 2.3 m 2.3 m
Farge på stolpe Svart Svart Grafitgrå
Farge på bånd Rød Svart Svart
Vekt 12 kg 12 kg 12 kg

Artnr Beskrivelse

(18724-1005) Veggfeste svart metall

Artnr (18725-0105)

Høyde 960 mm
Diameter 380 mm
Båndlengde 3.65 m
Farge på stople Gul
Farge på bånd Gul/svart
Vekt 2 kg
Vekt med vann 9 kg

2 stolper og plastkjetting

Artnr Beskrivelse Stolpe type Høyde Fot Vekt/st

10879-0106 Stolpe for plastkjetting Gul/svart 0,9 m 0,28 x 0,28 m 0,8 kg

Gul/svart

Rød/hvit Artnr Beskrivelse Farge Dim Innvendig lenkemål Antall/spole Vekt/m

19185-0106 Plastkjetting Gul/svart 8 mm 60x12 mm 20 m 0,12 kg
19185-0205 Plastkjetting Rød/hvit 8 mm 60x12 mm 20 m 0,12 kg

Gul/svart

Rød/hvit Artnr Beskrivelse Farge Dim Innvendig lenkemål Bruddgrense Antall/spole Vekt/m

10878-0107 Plastkjetting Gul/svart 8 mm 50x12 mm 250 kg 20 m 0,17 kg
10878-0206 Plastkjetting Rød/hvit 8 mm 50x12 mm 250 kg 20 m 0,17 kg
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Industrispeil rektangulær
Et industrispeil på riktig plass forebygger ulykker og gir økt sikkerhet når sikten er begrenset, f.eks. 
ved truckganger, parkeringsplasser, trange utfarter. Speilene kan også brukes for overvåkning og tilsyn 
av automatmaskiner og transportbånd. Takket være god holdbarhet kan de med fordel brukes innen 
prosessindustrien. Laget av slagfast akryl (AC) som holder lenge og tåler godt eventuelle støt. Speilene 
leveres med et elforzinket beslag for montering på standardrør 50-76 mm eller for fasademontering. 
Speilene kan også leveres med el.oppvarming som forhindrer fukt og isbelegg. På forespørsel. Leveres 
enkeltvis med feste, i pakke. 

Industrispeil runde
Et industrispeil på riktig plass forebygger ulykker og gir økt sikkerhet når sikten er dårlig, f.eks. ved 
truckganger, parkeringsplasser, trange utfarter. Speilene kan også brukes for overvåkning og tilsyn av 
automatmaskiner og transportbånd. Takket være god holdbarhet kan de med fordel brukes innen pro-
sessindustrien. Laget av slagfast akryl (AC) som holder lenge og tåler godt eventuelle støt. Speilene 
leveres med et el.forzinket beslag for montering på standardrør 50-76 mm eller for fasademontering. 
Speilene kan også leveres med el.oppvarming som forhindrer fukt og isbelegg. På forespørsel. Leveres 
enkeltvis med feste, i pakke. 

Kuppelspeil 360°
For montering i tak. Speilkuplene er utformet for å gi god overblikk på store flater. Materialet er slag-
fast akryl (AC) og den lave vekten letter monteringen. 

Kuppelspeil 180°
For veggmontering. De er utformet for å gi god overblikk på store flater. Materialet er slagfast akryl 
(AC) og den lave vekten letter monteringen. 

Trafikkspeil
Trafikkspeil øker sikkerheten når sikten er skjult. Ved utfarter og kryssinger forbedres sikten og der-
med sikkerheten for alle trafikanter. Materialet er slagfast akryl (AC) for å garantere en lang levetid, 
selv under vanskelige klimaforhold. Den lave vekten letter også monteringen. Speilene kan også leve-
res med eloppvarming, som forhindrer fukt og isbelegg på forespørsel. Kontakt din Gigant-forhandler 
for mer informasjon. 

Artnr Beskrivelse Dimensjon Maks. avstand Vekt

14578-0102 Industrispeil 400 x 600 mm 12 m 3.2 kg
14578-0201 Industrispeil 600 x 800 mm 18 m 7.4 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon Maks. avstand Vekt

14579-0101 Industrispeil ∅500 mm 10 m 2.4 kg
14579-0200 Industrispeil ∅600 mm 12 m 3.2 kg
14579-0309 Industrispeil ∅800 mm 18 m 5.4 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon Montering høyde Overvåkningsflate Vekt

14580-0090 Kuppelspeil ∅600 mm 2.5 m 20-30 m2 1.7 kg
14580-0108 Kuppelspeil ∅800 mm 2.7 m 30-40 m2 2.1 kg
14580-0207 Kuppelspeil ∅1000 mm 3.0 m 40-50 m2 2.9 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon Overvåkningsflate Vekt

14581-0099 Kuppelspeil ∅600 mm 10-15 m2 0.85 kg
14581-0107 Kuppelspeil ∅800 mm 15-20 m2 1.07 kg
14581-0206 Kuppelspeil ∅ 1000 mm 20-30 m2 1.45 kg

Artnr Beskrivelse Dimensjon Maks. avstand Vekt

18729-0101 Trafikkspeil 600 x 800 mm 18 meter 7.9 kg
18729-0200 Trafikkspeil ∅600 mm 12 meter 3.5 kg
18729-0309 Trafikkspeil ∅800 mm 18 meter 5.8 kg
18729-0408 Trafikkspeil 800 x 1000 mm 24 meter 13.4 kg
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Gigant matte Comfort Bas
Avlastningsmatte for tørre miljøer ved pakkebord, lager etc. Mønstret flate gir et godt sklivern. Avrun-
dede kanter. Isolerer mot kulde og vibrasjoner. Av vinyl. Tykkelse 9 mm. Farge: Grå alt. med gul kant-
markering i 0,90 meter bredde. For innendørs bruk. For tørre miljøer. 

Gigant matte Comfort Extra Ribb
Avlastningsmatte med overlegen slitestyrke for tørre plasser. Meget godt sklivern med den følsomme 
ribbemønstrede flaten. Matten består av Gigant Comfort Bas, som er belagt med et ekstra slitelag som 
øker levetiden vesentlig, bedre enn tradisjonelle vinylmatter. Farge: Grå. Tykkelse 9 mm. For 
innendørs bruk. For tørre miljøer. 

Gigant matte Comfort Deck
Avlastningsmatte egnet i industrimiljøer, f.eks. ved maskiner. Matten er bygget opp av et 4 mm tykk 
dekkmønstret overflate av vinyl, samt en 9 mm fjærende bakside for beste avlastning. Overflaten tåler 
de fleste oljer og kjemikalier, men for at undersiden skal beholde sin svikt bør den holdes tørr. Fasede 
kanter minimerer snublefaren. Tykkelse 13 mm. Farge: Svart eller svart/gul. For tørre miljøer. Tåler 
enkelte oljer. Tåler hard slitasje. Tilpasset til tung industri.

Gigant matte Dial super
Dette er den klassiske Comfort Dial i en oppdatert versjon. Oversiden inneholder mer nitril, som gjør 
at matten tåler de fleste oljer og kjemikalier. Undersidens kanter er dessuten forseglet slik at væske ikke 
kan skade limingen av cellegummien og ta bort elastisiteten. Matten har fasede kanter og kan også 
lages i spesialmål og etter tegning, på forespørsel. Farge svart. Tykkelse 11 mm. Tåler de fleste oljer og 
kjemikalier. Tåler hard slitasje. Tilpasset til tung industri. 

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse Farge

12468-0109 Matte, hel rull 0.6 x 18.3 m 9 mm Grå
12468-0208 Matte, hel rull 0.9 x 18.3 m 9 mm Grå
12468-0307 Matte, hel rull 1.2 x 18.3 m 9 mm Grå
(12468-0158) Matte, metervare 0.6 m 9 mm Grå
(12468-0257) Matte, metervare 0.9 m 9 mm Grå
(12468-0356) Matte, metervare 1,2 m 9 mm Grå
12468-0406 Matte med gul kantmarkerig, hel rull 0.9 x 18.3 m 9 mm Grå/gul
(12468-0455) Matte med gul kantmarkerig, metervare 0.9 m 9 mm Grå/gul

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse Farge

18477-0105 Matte, hel rull 0.6 x 18.3 m 9 mm Grå
18477-0204 Matte, hel rull 0.9 x 18.3 m 9 mm Grå
(18477-0303) Matte, hel rull 1.2 x 18.3 m 9 mm Grå
(18477-0154) Matte, metervare 0.6 m 9 mm Grå
(18477-0253) Matte, metervare 0.9 m 9 mm Grå
(18477-0352) Matte, metervare 1.2 m 9 mm Grå

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse Farge

(4769-0201) Matte, hel rull 0.9 x 18.3 m 13 mm Svart
(4769-0805) Matte, hel rull 0.9 x 18.3 m 13 mm Svart/gul
(4769-0300) Matte, metervare 0.9 m 13 mm Svart
(4769-0904) Matte, metervare 0.9 m 13 mm Svart/gul

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse Farge

(18478-0104) Matte, hel rull 0.7 x 10 m 11 mm Svart
(18478-0203) Matte, hel rull 1 x 10 m 11 mm Svart
(18478-0302) Matte, hel rull 1.4 x 10 m 11 mm Svart
(18478-0153) Matte, metervare 0.7 m 11 mm Svart
(18478-0252) Matte, metervare 1 m 11 mm Svart
(18478-0351) Matte, metervare 1.4 m 11 mm Svart
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Gigant matte Comfort Nitril
Avlastningsmatte av helstøpt nitrilgummi som passer der det stilles store krav på arbeidsplassmatte 
f.eks. tung industri, slakterier og restauranter. Den er spesielt egnet i oljete miljøer. Den kuleformede 
flaten gjør at den er ergonomisk og gir et meget godt sklivern. Matten finnes i tre standardstørrelser, 
men kan også spesialbestilles etter ønske. Tåler vann. Tåler oljer. Tåler hard slitasje. Tilpasset for tung 
industri.

Gigant matte Comfort Industri 2
Kjoblingsbar modulmatte for verkstedgulvet. Av nitrilgummiblanding med ekstremt god avlastnings-
evne og slitestyrke. Comfort Industri har en teksturert, tett flate som gir godt sklivern. tilpasses enkelt 
til flaten den skal brukes på med sin koblingsfunksjon. Kompletteres med kantlister, svart eller gult 
som forhindrer snublefaren samt muliggjør overrulling av vogner. Farge: Svart.
Matten finnes i to utførelser:
• Comfort Industri Standard. Tåler kontakt med varme verktøy og enkelte oljer, tilpasset tung 

industri.
• Comfort Industri Universal. Tåler oljer og hard slitasje. Matten er branntestet ihht ISO 340 og er 

også testet mot oljer og kjmikalier ihht ASTM D471 med meget godt resultat. Dette er en matte 
for alle som vet at de har et vanskelig miljø. 

Tilbehør

Gigant matte Comfort Pyramid
Avlastningsmatte spesielt laget for arbeidsplasser der man sliper og sveiser. Den er branntestet og god-
kjent i klasse B1. Matten er 11 mm tykk og har en overflate av brannhemmende vinyl og en myk bak-
side for beste komfort. Den har fasede kanter rundt om og kan enten fås i hel rull eller i avkappede 
lengder. Farge: svart. Tåler sveise- og slipesprut. Brannklasset i B1. Tåler hard slitasje. Tilpasset tung 
industri.

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse

15414-0107 Matte 0.6 x 0.9 m 14 mm
15414-0206 Matte 0.6 x 1.8 m 14 mm
15414-0305 Matte 0.9 x 1.2 m 14 mm

23511-0109

Artnr Beskrivelse L x B Tykkelse

23511-0109 Matte Industri 2 Standard 0.9 x 0.9 m 17 mm
23512-0100 Matte Industri 2 Universal 0.9 x 0.9 m 17 mm

Artnr Beskrivelse Farge L x B

4772-0206 Kantlist Han Svart 0.9 x 0.08 m
4772-0404 Kantlist Han Gul 0.9 x 0.08 m
23508-0500 Kantlist Hun Svart 0.9 x 0.08 m
23508-0601 Kantlist Hun Gul 0.9 x 0.08 m

Artnr Beskrivelse B x L Tykkelse Farge

(18463-0101) Matte, hel rull 0.9 x 18.3 m 11 mm Svart
(18463-0309) Matte, hel rull 1.2 x 18.3 m 11 mm Svart
(18463-0150) Matte, metervare 0.9 m 11 mm Svart
(18463-0358) Matte, metervare 1.2 m 11 mm Svart
18463-0259 Matte 0.9 x 1.5 m 11 mm Svart
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Gigant matte Protect Step
Sklivern - entrematte. Er perfekt ved spondannende bearbeiding. Gir en sklisikker flate å stå på. Kan 
også brukes i entrepartier der den effektivt tar hånd om grus og sand. Drenerer enkelt bort vann med 
sin ruglete bakside og åpne ringkonstruksjon. Koblingsbar som gir mulighet til store sammen-
hengende flater uten sklitendenser. Av naturgummi. Koblingsbeslag for sammenføying av flere matter 
finnes som tilbehør. Farge: svart. Tykkelse 22 mm. Tåler vann. For innendørs- og utendørs bruk. Tåler 
hard slitasje. Tilpasset for tung industri.

Tilbehør

Gigant matte Comfort Flex 2
Koblingsbar modulmatte for verkstedgulvet. Av nitrilgummiblanding med ekstremt god avlastnings-
evne og slitestyrke. Comfort Flex har en åpen ringgummikonstruksjon der drenering er nødvendig. 
Tilpasses enkelt til flaten den skal brukes på med sin koblingsfunksjon. Kompletteres med kantlister, 
svart eller gult som forhindrer snublefaren samt muliggjør overrulling av vogner. 

Matten finnes i tre utførelser:
• Comfort Flex Standard. Tåler kontakt med varme verktøy og visse oljer, tilpasset til tung industri.
• Comfort Flex Universal. Tåler oljer og hard slitasje. Matten er branntestet ihht ISO 340 og er også 

testet mot oljer og kjemikalier ihht ASTM D471 med meget godt resultat. Dette er en matte for 
alle som vet at de har et vanskelig miljø.

• Comfort Flex Universal Non Slip - Samme egenskaper som Universal, men flaten er belagt med 
sklibeskyttende flate.

Tilbehør

Artnr Beskrivelse L x B Tykkelse

4777-0102 Matte 1.5 x 1 m 22 mm

Artnr Beskrivelse

4777-0201 Koblingsbeslag

Artnr Beskrivelse L x B Tykkelse

23508-0104 Matte Flex Standard 0.9 x 0.9 m 17 mm
23509-0103 Matte Flex Universal 0.9 x 0.9 m 17 mm
23510-0100 Matte Flex Universal Non Slip 0.9 x 0.9 m 17 mm

Artnr Beskrivelse Farge L x B

4772-0206 Kantlist Han Svart 0.9 x 0.08 m
4772-0404 Kantlist Han Gul 0.9 x 0.08 m
23508-0500 Kantlist Hun Svart 0.9 x 0.08 m
23508-0601 Kantlist Hun Gul 0.9 x 0.08 m
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Nå har du tilgang til vår ekspertise 
med ”Gigant Miljøhjelp”, appen 
der du trinn for trinn blir guidet til de 
riktige valgene for nettopp ditt 
behov innen tre sortiment – absor-
benter, oppdemming og miljøopp-
bevaring – viktige deler for en god 

beskyttelse mot miljøskader i de 
fleste bedrifter.

Gjør det riktige valget allerede 
idag, og spar masse problemer 
og kostnader ved å laste ned 
gratisappen fra AppStore eller 
Google Play!

GIGANTS MILJØHJELP 
LØSER DET FOR DEG!

ER DU I TVIL OM 
VALG AV MILJØ- 
PRODUKTER?

Scanne QR-
koden så 
kommer du 
direkte inn!
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Beholdere for å oppbevare og transportere 
miljøfarlige væsker på en sikker måte, uten 
fare for unødig spill. Vi har et heldekkende 
spekter. Fra små sikkerhetskanner spesielt 
konstruert for å håndtere brann ved håndte-
ring av brannfarlige væsker, til dieseltanker 
godkjent for å transporteres på offentlig vei. 
Alt utviklet med hensyn til brukervennlighet 
og ergonomi for at du skal få en sikker og 
trygg arbeidsdag.

VÆSKEHÅNDTERING

Sikkerhetskanner ..................................... 112

Jordingskabler ......................................... 115

Dunk- og spanntipper ............................. 115

Fatkraner ................................................. 116

Fattrakter ................................................. 116

Fatlokk ..................................................... 117

Olje- og dieseltanker ............................... 118

Fattrailer og fatvogner ............................. 119

Fatløfte .................................................... 120

VERDT Å VITE

•  Ulike væsker kan reagere med ulike  
materialer. Tenk på at beholderen du 
bruker må være kjemisk stabil med den 
væsken du heller i. Denne informasjonen 
finner du oftest i 16-punkters sikkerhets-
datablad.
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VÆSKEHÅNDTERING

Sikkerhetskanne i stål
For brannfarlige væsker. Utstyrt med enkel tut for påfylling og tapping. Det selvstengende, tette lokket 
eliminerer søl, lekksje og har en utløsermekanisme som åpner ved overtrykk. Tyngre kanner har dess-
uten et pendelhåndtak for lettere å kunne bæres. Unik motvektsbalansering gir en god ergonomi ved 
tapping. Alle modeller er utstyrt med innebygd flammesperre, som avleder varme og ild, for å forhin-
dre antenning. Plass på etiketten for egen merking. 
Materiale: Ekstra kraftig, pulverlakkert, høykvalitativt stål, som tåler syrer og kjemikalier samt rust-
angrep. Kravgodkjente iflg.: US, OSHA og NFPA, samt godkjent iflg.: TÜV/GS, FM, UL og ULC. 
10 års garanti. 
Trakt av holdbar polypropylene, til bruk ved tapping i beholdere med liten åpning. Festes enkelt og 
felles opp ved behov. 

Tilbehør

Artnr 15715-0301 15715-0400 15715-0509

Beskrivelse Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne
Volum 4 liter 7.5 liter 19 liter
Ø x Høyde 241 x 279 mm 241 x 355 mm 292 x 431 mm
Vekt 2 kg 2 kg 4 kg

Artnr Beskrivelse ∅ x Høyde

15715-0608 Trakt 13 x 286 mm
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Sikkerhetskanne i stål
For brannfarlige væsker. Utstyrt med enkel tut for påfylling og tapping samt fleksibelt rør som gjør 
det enkelt ved tapping i små beholdere. Det selvstengende, tette lokket eliminerer søl, lekkasje og har 
en utløsermekanisme som åpner ved overtrykk. Kannen er utstyrt med et reguleringshåndtak som gjør 
tappingen kontrollert. Unik motvektsbalansering gir en god ergonomi ved tapping. Alle modeller er 
utstyrt med innebygd rustfri flammesperre, som avleder varme og ild, for å forhindre antenning. Plass 
på etiketten for egen merking.
Material: Ekstra kraftig, pulverlakkert, høykvalitativt stål, som tåler syrer og kjemikalier samt rustan-
grep. Kravgodkjente iflg.: OSHA&NFPA og godkjent iflg.: TÜV/GS, FM, UL og ULC. 10 års 
garanti.

Sikkerhetskanne i kraftig polyetylen
For brannfarlige væsker. Utstyrt med enkel tut for fylling og tapping. Det selvstengende tette lokket 
eliminerer søl og lekkasje og har en utløsermekanisme som åpner ved overtrykk. Alle modeller er 
utstyrt med innebygd flammesperre, som avleder varme og ild for å forhindre antenning. Kannen er 
slagfast og resistent mot korrosive og aggressive væsker. Fargen er innstøpt i godset. Den har også en 
patentert innstøpt leder mellom håndtak og flammesperre for ev. jording. FM-godkjent. Farge: Rød. 
Sikkerhetskanner i kraftig polyetylen oval modell. Tar 30% mindre plass ved oppbevaring. 
Jordingskabel, se art.nr. 15604-0107, 15604-0206.

Artnr 15716-0102 15716-0201 15716-0300

Beskrivelse Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne
Volum 4 liter 7.5 liter 19 liter
Ø x Høyde 241 x 279 mm 241 x 343 mm 292 x 457 mm
Rørdiameter x Lengde 16 x 229 mm 16 x 229 mm 25 x 229 mm

Flammesperre Jording med antistatiske kabler

Artnr 15600-0101 15600-0200 15600-0309

Beskrivelse Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne
Utførelse Oval Oval Rund
Volum 2 liter 4 liter 19 liter
L x B x H 194 x 117 x 241 mm 194 x 117 x 324 mm 406 x 324 mm
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Sikkerhetskanne i stål med tappekran
For brannfarlige væsker. Utstyrt med enkel tut og flammesperre for sikker påfylling med selvstengende 
tett lokk. Lokket eliminerer lekkasje og har en utløsermekanisme som åpner ved overtrykk. Tappekra-
nen gjør påfylling enkel og kontrollert i f.eks. småflasker eller prøverør, og har selvstengende ventil og 
innebygd flammesperre. Sentrert pendelhåndtak for mer bekvem håndtering. Plass på etiketten for 
egen merking.
Materiale: Ekstra kraftig pulverlakkert høykvalitativt stål, som tåler syrer og kjemikalier samt rustan-
grep. FM-godkjent. 

Sikkerhetskanne i kraftig polyethylene med tappekran for korrosive miljøer. Innstøpt leder mellom 
håndtak og flammesperre for eventuell jording. FM-godkjent. 

Doseringskanne i stål 
Doserer brannfarlige væsker og løsemidler uten søl eller eksponering. Doseringskannene gjør det raskt 
og enkelt å fukte rengjørende kluter eller pensler. En ny pumpemekanisme av kjemikaliebestandig 
Ryton og messing tømmer beholderen effektivt. Når man trykker ned pumpeaggregatet, fylles den 
øvre beholderen, og overflødig væske renner sikkert tilbake i beholderen. Den perforerte beholderen 
fungerer som en flammesperre. FM- og TÜV-godkjent. Farge: Rød.
Rengjøringsplatens diameter er 128 mm for alle størrelser.
14545-0409 Doseringskanne av polyetylen. 

17056-0106 17056-0205

Artnr 17056-0106 17056-0205

Beskrivelse Sikkerhetskanne Sikkerhetskanne
Utførelse Stål Polyethylen
Volum 19 liter 19 liter
Ø x Høyde 292 x 432 mm 292 x 432 mm
Vekt 4 kg 5 kg

Artnr 14545-0102 14545-0201 14545-0300 14545-0409

Beskrivelse Doseringskanne Doseringskanne Doseringskanne Doseringskanne
Utførelse Stål Stål Stål Polyetylen
Volum 1 liter 2 liter 4 liter 1 liter
Ø x Høyde 185 x 143 mm 185 x 187 mm 185 x 267 mm 141 x 210 mm
Ø Rengjøringsplate 128 mm 128 mm 128 mm 128 mm
Vekt 1 kg 1 kg 2 kg 1 kg
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Rengjøringskanne
Til rengjøring av mindre detaljer i løsemiddel. Legg delene på den fjærbelastede og perforerte 
rengjøringsplaten. Trykk ned og rist, slipp opp, og så går platen tilbake til avrenningsstilling. 
Rengjøringsplaten fungerer som flammesperre, og det hengslede lokket minimerer avdunsting. En 
beskyttende kant reduserer risikoen for klemskader. Kannene er lagd av kraftig blyfritt metall og lak-
kert med slitesterk pulverlakk for økt levetid. FM-godkjent. Farge: Rød. 
Rengjøringsplaten på artiklene 15599-0104 og 15599-0203 er 191 mm i diameter, og på artikkel 
15599-0302 er den 248 mm.

Tilbehør

JORDINGSKABLER

Jordingskabler
For sikker jording mellom tappekar og jord via mottakerkar. Med jordkabler eliminerer man statisk 
elektrisitet (gnistdannelse) og dermed fare for brann. 

DUNK- OG SPANNTIPPER

Dunktipper
Til hjelp ved tømming av tunge dunker og spann i f.eks. verksteder, industrien og laboratorier. Passer 
for 25 liters plastdunk og 20 liters stålspann. Sikker, holdbar konstruksjon som tømmer sikkert uten 
søl. Kan festes på vegg eller settes på gulvet. Har en enkel og sikker hevstangsmekanikk. Elforzinket. 
Leveres umontert. Leveres uten beholdere.

Tilbehør

Rengjøringskanne avbildet med stålkurv

Artnr 15599-0104 15599-0203 15599-0302

Beskrivelse Rengjøringskanne Rengjøringskanne Rengjøringskanne
Volum 2 liter 4 liter 8 liter
Ø x Høyde 238 x 83 mm 238 x 114 mm 292 x 149 mm
Ø Rengjøringsplate 191 mm 191 mm 248 mm

Artnr Beskrivelse ∅x Høyde

15599-1003 Stålkurv for smådeler 175 x 22 mm

Klemme Krokodilleklemme

Artnr 15604-0107 15604-0206

Beskrivelse Jordingskabel Jordingskabel
Utførelse Klemme Krokodilleklemme
Lengde 1 meter 1 meter

Dunktipper Veggmontert dunktipper Spanntipper

Artnr 10952-0106 (10952-0205)

Beskrivelse Dunktipper Spanntipper
Utførelse 25 l 20 l
B x D x H 280 x 260 x 410 mm 285 x 285 x 410 mm
Vekt 7 kg 7 kg

Artnr Beskrivelse

10952-0403 Hjulsett
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Fatventil
Laget i messing eller polyethylene består av en manøverventil som åpner ved et overtrykk på 35 bar. 
Vakuumtrykket utjevnes manuelt eller automatisk avhengig av modell, og har et gjennomslipp på 15 
liter/minutt gjennom en 19 mm standardtapp. Alle ventiler har innebygd flammesperre. FM-godkjent. 
Bruksområde: 
17049-0106, -0205, -0304 for petroleumbaserte væsker.
17049-0403 for kloret løsemidler, rustfri flammesperre. 

FATKRANER
Fatkran
Laget i messing med teflonpakning eller i rustfritt. Innebygd flammesperre forhindrer at gnister eller 
ild antenner innholdet. Justerbar modell innebærer at man kan skru fast kranen mot fatet, og så vri 
avtappingstuten i ønsket retning uten fare for lekkasje. Ved tapping av tregtflytende væsker som lim, 
maling eller tykkere oljer, anbefales modell: 17052-0407. FM-godkjente. 

FATTRAKTER

IBC Trakt med lokk
Laget av polyeten, et praktisk hjelpemiddel når IBC eller lignende brukes for spillolje eller andre væs-
ker. Til samtlige IBC trakter medfølger et lokk som er løst. I avrenningshullet finnes det en hullplate 
som forhindrer at gjenstander større enn 6 mm kan følge med væsken. 

17049-0106 17049-0205 17049-0304

Artnr 17049-0106 17049-0205 17049-0304 17049-0403

Beskrivelse Fatventil Fatventil Fatventil Fatventil
Utførelse Vertikal Horisontal Vertikal Vertikal
Materiale Messing Messing Polyethylene Polyethylene
Passende gjenge 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm
Vakuumtrykkregulering Automatisk Manuell Automatisk Automatisk
Vekt 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

17052-0100 17052-0407 17052-0506

Artnr 17052-0100 17052-0209 17052-0308 17052-0407 17052-0506

Beskrivelse Fatkran fast Fatkran justerbar Fatkran fast med mengdekontroll Fatkran fast for tregtflytende væsker Fatkran justerbar
Materiale Messing Messing Messing Messing Rustfritt
Passende gjenge 19 mm 19 mm 19 mm 51 mm 19 mm
Vakuumtrykksregulering Automatisk Manuell Automatisk Automatisk Automatisk
Vekt 1 kg 1 kg 1 kg 3 kg 1 kg

Artnr 39629-3961

Beskrivelse IBC Trakt med løst lokk
Ø x Høyde 600 x 350 mm
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Fattrakt med lokk
For 200 liters fat og er et praktisk hjelpemiddel når man skal tømme spilloljer og andre kjemikalier i 
et fat. I bunnen finnes sil og riller som gjør at man enkelt kan sette filter, flasker eller andre kar for 
selvtømming. Lokket går ned over kanten og forhindrer at regnvann kommer ned i fatet når man vil 
ha fatet utendørs. Laget i HD polyeten og resistent mot et bredt spekter av kjemikalier, for mer info 
se resistenttabell. Leveres uten fat.

Fattrakt
Laget av polyethylene som passer alle 110 og 200 liters stålfat. Lav høyde, stor diameter samt riflet og 
hellende design sikkerhetsstiller rask avrenning uten søl. Stor flate gjør at man kan sette f.eks. maler-
bokser, filter og andre fat for tømming.
15276-0203 som er en fattrakt for brannfarlige væsker har dessuten en fatventil med flammevern i 
messing. Tapp med tett lokk samt overtrykksventil for å eliminere trykkøkning ved høye temperaturer.
Beskyttelseslokk bestilles separat.

Tilbehør

Sikkerhetsfattrakt
For enkel og sikker overføring av løsemidler, tynner, oljer og maling til fat. Laget av kraftig stål og 
epoxylakkerte for god holdbarhet. Utstyrt med lokk som automatisk stenger ved en temperatur på 
74°C og oppover. Innebygd flammesperre forhindrer gnister og eksterne varmekilder å trenge ned i 
fatet, og forebygger dermed brann og eksplosjon. Den kortere modellen fyller de fleste behov mens 
den lengre har en større væskegjennomstrømming. FM-godkjent. Farge: Rød. 

FATLOKK

Fatlokk av stål
Løst lokk - til 200-liters fat som monteres enkelt på et åpent fat. En utbyttbar smeltesikring som løser 
ut og stenger lokket ved +74°C, egner seg derfor til oppbevaring av brannfarlig avfall. Lakkert med 
kjemikalieresistent pulverlakk. Passer fat fra ∅ 565-578 mm. FM-godkjent. Leveres uten fat.

39629-3920 avbildet på fat

Artnr 39629-3920

Beskrivelse Fattrakt med sil og fast lokk
Ø x Høyde 540 x 600 mm

Fattrakt avbildet med beskyttelseslokk

Artnr 15276-0104 15276-0203

Beskrivelse Fattrakt Fattrakt
Modell Ikke brannfarlige væske For brannfarlige væske
Rommer 9 liter 9 liter
B x H 533 x 83 mm 533 x 83 mm
Vekt 2 kg 3 kg

Artnr Beskrivelse B x H

15276-1003 Beskyttelseslokk 482 x 32 mm

Artnr 15602-0109 (15602-0208)

Beskrivelse Sikkerhetsfattrakt Sikkerhetsfattrakt
Lengde 152 mm 813 mm
Volum 10 liter 10 liter
∅ x Høyde 273 x 254 mm 273 x 254 mm
Åpning diam. 273 mm 273 mm

Avbildet med fat

Artnr 17048-0107

Beskrivelse Fatlokk av stål
Vekt 7 kg
Farge Rød
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OLJE- OG DIESELTANKER
Olje- og dieseltank Multi-Tank
Multi-Tank er beregnet for lagring av fersk- og spillolje med flammepunkt over 50o C. Men det går 
også bra å oppbevare f.eks. kemikalier og rengjøringmiddel. Alle tanker har en innertank av HDPE 
plast som er integrert i en beskyttende beholder av forzinket stålplate som er tett. Multi-Tanker er som 
standard utstyrt med en stålplatepall som tillater at man transporterer den med en jekketralle eller gaf-
feltruck. Dessuten inngår nivåmåler og en lekkasjeindikator for rommet mellom inner- og yttertank. 
Multi-Tank 400 liter og 1000 er utstyrt med en spesiell påkjøringsramme.

Tilbehør

Olje- og dieseltank Mobil easy
En mer sikker og renere måte å transportere drivstoff på enn f.eks. i fat og IBC beholdere. Den per-
fekte løsningen for entreprenører som trenger å fylle på drivstoff på en sikker og smidig måte. Kommer 
ferdigmontert og ferdig til bruk. Godkjent for transport iflg. ADR 1.1.3.1 (c). Beholder med godkjen-
ningsnummer kan leveres på forespørsel. Leveres med selvsugende 12V pumpe 40 liter/min (21827-
0206 og 21827-0305) 25 liter/min (21827-0115) med automatisk munnstykke med skumrør, 4 
meter påfyllerslange og 4 meter strømkabel. Finnes i størrelsene 125 liter, 200 liter og 430 liter laget 
i polyeten, av "single-wall" type. Andre smarte løsninger finnes, som f.eks.: Integrert munnstykkehol-
der, Integrert ventil for trykkavlastning, Integrert gaffeluttak, Integrert bærehåndtak, Integrert uttak 
for fastsetting med spennbånd for sikker transportsikring.
Tilbehør: Digital mengdemåler, tankmåler, lokk.

Tilbehør

21825-0405 Påfyllingstrakt med låsbart lokk Dieselpumpe Påfyllingsrør

Artnr (21825-0207) (21825-0306) (21825-0405) (21825-0504)

Beskrivelse Olje- og dieseltank Olje- og dieseltank Olje- og dieseltank Olje- og dieseltank
LxBxH 730x700x1170 mm 960x770x1460 mm 1260x800x1470 mm 1650x770x1870 mm
Volum 400 liter 750 liter 1000 liter 1500 liter

Artnr Beskrivelse Passer til (21825)

(21825-1007) Trakt med lokk -0207, -0306, -0405, -0504
(21825-1106) Påfyllingsrør -0207, -0306, -0405
(21825-1205) Påfyllingsrør -0504
218251304 Hette -0405
(21825-1403) Dieselhåndpumpe 25 l/min -0207, -0306, -0405, -0504

21826-0305 avbildet med lokk

21826-0206
Artnr (21826-0115) (21826-0206) (21826-0305)

Beskrivelse Olje- og dieseltank Olje- og dieseltank Olje- og dieseltank
Volum 125 liter 200 liter 430 liter
Lengde 800 mm 800 mm 1160 mm
Bredde 600 mm 600 mm 760 mm
Høyde 450 mm 590 mm 730 mm
Vekt 20 kg 25 kg 45 kg

Artnr Beskrivelse Passer til (21826)

(21826-1006) Mengdemåler -0107, -0206
(21826-1402) Lokk -0107, -0206
(21826-1105) Lokk -0305
(21826-1204) Tankmåler -0305
(21826-1303) Mengdemåler -0305
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FATTRALLER OG FATVOGNER

Fattralle Hörby Bruk
Stabil og lettmanøvrert tralle for helfat, bygd av kraftige stålrør. Åpen håndtaksstilling letter tilgjenge-
ligheten og håndtering. Stålskoenes utforming gjør at fatet automatisk glir opp på dem ved lastemanø-
veren. Den stabile gripekloen og stativets utforming gjør at fat av varierende størrelse alltid hviler 
stødig ved transport. 

Tilbehør

Fattralle 3 hjul
Smidig og letthåndterlig fattralle for rask og sikker forflytting av fat. Vognen er utstyrt med 3 hjul 
hvorav 1 støttehjul. 
Vognens fremre hjul er 200 mm massivgummihjul, mens støttehjulet er et 160 mm transporthjul. 

Gigant fatvogn
Bestående av rørramme og metalldeksel. Pulverlakkert i en meget solid strukturlakk, blå RAL 5005. 
Med 2 faste og 2 bevegelige nylonhjul, diameter 150 mm.
16950-0105 for 2 stk fat stående. Med galvanisert strekkmetall.
16950-0204 for 1 stk fat liggende. Med holder for mulighet til justering avhengig av størrelse på fat.

Fatvogn i PE
Passer for et 200 liters fat. Laget av slagfast polyeten, 4 hjul hvorav 2 er låsbare. Maks. belastning 300 
kg. Tåler de fleste væsker. Leveres uten fat.

15722-0104

Artnr 15722-0104

Beskrivelse Stabil fattralle
H x B x D 1530 x 630 x 520 mm
Hjultype Luftgummi
Hjuldimensjon∅ 260 x 85 mm
Lagertype Kulelager
Lasteevne 250 kg

Artnr Beskrivelse

15678-1601 Ekstra hjul
15678-1106 Ekstra dekk
15678-1205 Ekstra slange

Artnr 18766-0105

Beskrivelse Fattralle 3 hjul
H x B 1450 x 650 mm
Hjutype Massivgummi
Hjuldimensjon∅ 200 x 60 mm
Lasteevne 200 kg

16950-0105

Artnr 16950-0105 16950-0204

Utførelse 2 fat stående. Med galvanisert strekkmetall 1 fat liggende. Med holder for mulighet til jus-
tering avhengig av størrelse på fat

Volum 240 liter 240 liter
L x B x H 950 x 1250 x 510 mm 950 x 1250 x 510 mm

39629-4605

Artnr 39629-4605

Beskrivelse Fatvogn med håndtak
L x B x H 720 x 720 x 990 mm
Sump 15,5 liter
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Fattralle i PE
Et praktiskt redskap ved transport av et fat, men tillater også tapping til mindre kar. Laget i 100% 
polyetylen, er lett å håndtere og kan kobles til et 200 liters fat uten at fatet trenger å tiltes. Maks. belast-
ning 300 kg. Tåler de fleste væsker. Leveres uten fat.

FATLØFTERE

Fatløfter Terrier
Beregnet for håndtering og transport av fat. Konstruert slik at fatet holdes vertikalt under håndtering. 
Lakkert. Ikke for bruk til plastfat. Godkjent for løft med samsvarserklæring/sertifikat. 

Fatløfter
For løfting av tønner og fat, enten med travers eller truck. Kan stilles inn etter ulike typer tønner med 
liten og stor kantfals, 420-640 mm. Den kan også brukes til tønner med spennlås på lokket. 

Artnr 39629-3722

Beskrivelse Fattralle PE
L x B x H 1600 x 740 x 640 mm
Sump 230 liter

Artnr 18267-0109

Beskrivelse Fatløfter
Maks. belastning 600 kg
Vekt 7 kg
NOBB nr

102500105

Artnr 10250-0105

Beskrivelse Fatløfter
H x B x D 75 x 500 x 200 mm
Diameter 420 - 640 mm
Kapasitet 250 kg
Vekt 4.5 kg
NOBB nr
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Fattang
Fattang for håndtering av stående eller liggende 200 liters fat med fals. Farge: gul. 

Fatgriper
Laget for gaffeltrucker. Den løfter 210 liters (∅ 572 mm) stålfat enkelt og raskt, uten hydraulisk eller 
elektriske koblinger. Fatgriperen monteres direkte på gaflene og låses fast med skruforbindelse. Man 
løfter, transporterer og tømmer faten uten å gå av trucken. 

18767-0203
18767-0104

Artnr Beskrivelse Utførelse Kapacitet Vekt

(18767-0104) Fattang Liggande 500 kg 5,2 kg
18767-0203 Fattang Stående 350 kg 9,5 kg

Artnr (18764-0107)

Beskrivelse Fatgriper
Bredde 580 mm
Kapasitet 300 kg
Vekt 55 kg
NOBB nr
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Alt avfall skal håndteres slik at det ikke 
skader mennesker, dyr eller naturen. Vi har 
et heldekkende spekter for en god avfalls-
håndtering og på disse sidene har vi samlet 
det meste. Papirkurver, askebeger, tippcon-
tainere m.m. 

AVFALLSHÅNDTERING

Tippcontainere ........................................ 124

Klistermerker for deeponi/avfall .............. 125

Tipp- og avfallsvogner ............................. 126

Avfallsbeholdere ...................................... 127

Kildesortering .......................................... 132

Avfallssekkvogner og rengøringstraller ... 133

Salt- og sandspreder ............................... 134

Sandbeholder .......................................... 135

Askebegere for utendørs bruk ................. 137

VERDT Å VITE: Kildesortering

Hvis man ikke kildesorterer, er det ikke 
uvanlig at kostnadene blir ca. 1500 kroner 
pr. tonn for å bli kvitt restavfallet.

Er kildesorteringsjobben gjort skikkelig, 
kan besparelsen ligge på mellom 60-80 %. 
Kildesortert papp, papir, plast og metall er 
som oftest gratis å levere. Noen ganger kan 
man til og med få litt betalt for avfallet.

Kildesortering er en vinn-vinn situasjon for 
miljø og bedrift!
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TIPPCONTAINERE

Gigant tippkasse/tippcontainer
Tippcontainer med automatisk tømmeanordning for håndtering av ulike typer avfall. 
• Helsveiset konstruksjon med balje i 2 mm stålplate. 
• Tettsveiset 2 dm opp. 
• Montert på en kraftig bunnramme. 
• Kraftige pigger sveiset i krans på baljen styrer container ved tipping. 
• Automatisk tømming med hjelp av trykkplate eller med manuelt håndtak. 
• Pulverlakkert blå RAL 5005. 
• CE-godkjent.
Tippkassen med høyt lokk selges kun komplett. Det høye lokket er utstyrt med forsterkninger i den 
fremre, åpningsbare delen. 
OBS!! Demonteres lokket , kan det påvirke tømmefunskjonen.
Tilbehør: 
Plant eller høyt lokk i pulverlakkert 1,5 mm stålplate i grå RAL 7037 med sveisehengsel hele bredden, 
festet i kraftig midtdel. Kan åpnes fra begge sider. Fremre delen av lokket åpnes automatisk ved tip-
ping. Bakre delen er utstyrt med plasthåndtak og kan stå åpen ved bruk. Det høye lokket er utstyrt 
med forsterkninger i den fremre åpningsbare delen.
Hjulsett i nylon: 2 faste og 2 bevegelige hjul, diameter 160 mm og totalhøyde 200 mm. 
Hjulsett i massiv gummi: består av 2 faste og 2 bevegelige hjul, diameter 160 mm og totalhøyde 200 mm. 
Hjulsett med PU-bane og aluminiumsnav: 2 faste (uten brems) og 2 bevegelige (med brems), diameter 
160mm og totalhøyde 200 mm.
Kan leveres i andre farger mot tillegg i pris, på forespørsel.

Tilbehør plant lokk

Tilbehør hjul

Plant look

Høyt lokk

17019-0300

Artnr 17019-0607 17019-0706 17019-0300 17019-0409 17019-0805

Beskrivelse Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer
Volum 150 l 300 l 600 l 900 l 1100 l
Lengde 770 mm 1215 mm 1495 mm 1495 mm 1665 mm
Bredde 760 mm 840 mm 860 mm 1215 mm 1215 mm
Høyde 580 mm 750 mm 865 mm 870 mm 1045 mm
Vekt 55 kg 80 kg 96 kg 110 kg 157 kg

Artnr 17019-0904 17019-1001 17019-1100 17019-1209

Beskrivelse Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer
Volum 1600 l 2000 l 2500 l 3000 l
Lengde 2035 mm 2035 mm 2035 mm 2035 mm
Bredde 1065 mm 1315 mm 1565 mm 1865 mm
Høyde 1245 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Vekt 205 kg 253 kg 288 kg 321 kg

Artnr (17019-2504) (17019-2603) (17019-2702) (17019-2801) (17019-2900)

Beskrivelse Tippcontainer med høyt lokk Tippcontainer med høyt lokk Tippcontainer med høyt lokk Tippcontainer med høyt lokk Tippcontainer med høyt lokk
Volum 150 l 300 l 600 l 900 l 1100 l
Lengde 790 mm 1235 mm 1525 mm 1525 mm 1700 mm
Bredde 770 mm 850 mm 880 mm 1230 mm 1230 mm
Høyde 900 mm 1100 mm 1295 mm 1295 mm 1545 mm
Vekt 75 kg 115 kg 175 kg 240 kg 260 kg

Artnr Beskrivelse Lengde Bredde

(17019-2009) Plant lokk for tippkasse 150l 770 mm 760 mm
(17019-2108) Plant lokk for tippkasse 300l 1215 mm 840 mm
(17019-2207) Plant lokk for tippkasse 600l 1495 mm 860 mm
(17019-2306) Plant lokk for tippkasse 900l 1495 mm 1215 mm
(17019-2405) Plant lokk for tippkasse 1100l 1665 mm 1215 mm

Artnr Beskrivelse

18815-0106 Hjulsett, nylon
18815-0205 Hjulsett, massivgummi
18815-0304 Hjulsett, PU-bane
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Gigant lavbygd tippkasse/tippcontainer
Laget i kraftig stålplater. Tømming med manuelt håndtak. Leveres med gaffellåsing. Pulverlakkert i 
RAL 5005. CE godkjent. 

Tippcontainer ekstra kraftig
Mege robust tippcontainer med automatisk eller manuell tømming. Helsveiset konstruksjon med 5 
mm ståltykkelse i baljen, og 6 mm i understellet. Den kraftige konstruksjonen gjør dette til en ideell 
container der det stilles ekstreme krav. Containeren er pulverlakkert i grå RAL 7005. CE-godkjent.

KLISTREMERKER FOR DEPONI/AVFALL

Gigant Dekaler for deponi/avfall 
Dekaler (klistremerker) for deponi/avfall: 8 stk klistremerker med illustrasjoner, tekst på engelsk og 
svensk. Egnet for oppmerking ved kildesortering. Finnes i 2 ulike størrelser: A4 og A5. 
Magnetlommer. Til dekaler finnes passende magnetlommer (4 stk) for A4 og A5. Lommene er i plast 
med 3 magneter. Lette å flytte, og derfor meget fleksible. Bestilles separat.

Innhold

Tilbehør

Artnr 17221-0106 17221-0205

Beskrivelse Tippcontainer Tippcontainer
Volum 550 liter 750 liter
Lengde 1680 mm 1680 mm
Bredde 1125 mm 1495 mm
Høyde 525 mm 525 mm
Vekt 110 kg 127 kg

Artnr (18761-0100) (18761-0209) (18761-0308)

Beskrivelse Tippcontainer Tippcontainer Tippcontainer
Volum 300 liter 600 liter 900 liter
Lengde 1260 mm 1260 mm 1260 mm
Bredde 770 mm 1070 mm 1570 mm
Høyde 975 mm 975 mm 975 mm
Maks. last 4000 kg 4000 kg 4000 kg
Vekt 205 kg 240 kg 295 kg

Farge Betydning

Rød Miljøfarlig
Orange Brannfarlig
Hvit Plast
Blå Papir
Brun Kompost
Grå Metall
Gul Tekstil
Grønn Glass

Artnr 17225-0102 17225-0201

Beskrivelse Dekaler Dekaler
Dekaler A4 A5
L x B 300 x 210 mm 210 x 150 mm
Antall pr sett 8 stk 8 stk

Artnr Beskrivelse Dekaler L x B Antall pr sett

17225-0300 Magnetlommer A4 300 x 210 mm 4 stk
17225-0409 Magnetlommer A5 210 x 150 mm 4 stk
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TIPP- OG AVFALLSVOGNER

Tippvogn med bøyler Hörby Bruk
Beregnet for transport av ulike materialer i løs vekt, søppel og avfall m.m. Overflatebehandling: 
pulverlakk. Utstyrt med 2 stk 250 mm luftgummihjul samt 1 stk 200 mm massiv gummihjul. 
Utstyrt med CE-godkjente løftebøyler.

Avfallsvogn
For bruk innen industrien. Laget av stål med ovnslakkert finish. Utstyrt med to trekkbøyler. Vognene 
har festeflater under som gjør det lett å montere på hjulene. Leveres umontert.
Utstyrt med CE-godkjente løftebøyler. 

Tekniske data - Med løftebøyler

Artnr (15724-0102) (15724-0201)

Beskrivelse Avfallsvogn med bøyler Avfallsvogn med bøyler
Volum 300 liter 500 liter
L x B x H, kurv 1390 x 660 x 510 mm 1540 x 770 x 640 mm
L x B x H 1500 x 665 x 870 mm 1665 x 780 x 1040 mm
Vekt 46 kg 63 kg

Massivgummihjul Luftgummihjul Løftebøyler Luftgummihjul/Løftebøyler

Artnr (13636-0104) (13636-0203) (13636-0302) (13636-0401) (13636-0500) (13636-0609)

Beskrivelse Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn
Volum 200 liter 200 liter 300 liter 300 liter 400 liter 400 liter
Lasteevne 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Lengde 1220 mm 1220 mm 1160 mm 1160 mm 1430 mm 1430 mm
Bredde 580 mm 580 mm 730 mm 730 mm 740 mm 740 mm
Høyde 760 mm 820 mm 850 mm 910 mm 860 mm 920 mm
Hjultype Massivgummi Luftgummi Massivgummi Luftgummi Massivgummi Luftgummi
Dimensjon 200 x 50 3.00 x 4/2 200 x 50 3.00 x 4/2 200 x 50 3.00 x 4/2
Vekt 35 kg 40 kg 40 kg 45 kg 45 kg 50 kg

Artnr (13636-0708) (13636-0807) (13636-0906) (13636-1003) (13636-1102) (13636-1201)

Beskrivelse Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn Avfallsvogn
Utførelse Løftebøyler Løftebøyler Løftebøyler Løftebøyler Løftebøyler Løftebøyler
Volum 200 liter 200 liter 300 liter 300 liter 400 liter 400 liter
Lasteevne 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Lengde 1220 mm 1220 mm 1160 mm 1160 mm 1430 mm 1430 mm
Bredde 580 mm 580 mm 730 mm 730 mm 740 mm 740 mm
Høyde 760 mm 820 mm 850 mm 910 mm 860 mm 920 mm
Hjultype Massivgummi Luftgummi Massivgummi Luftgummi Massivgummi Luftgummi
Dimensjon 200 x 50 3.00 x 4/2 200 x 50 3.00 x 4/2 200 x 50 3.00 x 4/2
Vekt 35 kg 40 kg 40 kg 45 kg 45 kg 50 kg



Kontakt din nærmeste Gigantforhandler eller Gigant AS for pris. Artikler som står i parentes ( ) er ikke lagervare, men leveres i løpet av kort tid. 
Det tas forbehold om feil og endringer. 127

 Avfallsbeholdere  –  Avfallshåndtering

MI
LJ

ØS
IK

RI
NG

AVFALLSBEHOLDERE

Avfallskanne i polyetylen
For brannfarlige restprodukter. Tåler de fleste kjemikalier og syrer. Stor åpning med lekkasjefritt lokk 
som kan låse i åpen stilling, som letter ved fylling og tapping. Selvventilerende ved overtrykk mellom 
0,2 - 0,35 bar. Innebygd flammesperre beskytter mot varme og gnister. Fargen er innstøpt i materialet 
for god slitestyrke. FM-godkjent. Farge: Rød. 

Avfallsbeholder
Laget av varmforzinket stål. Kan leveres lakkert i rød eller blå. Oppfellbart lokk for enkel tømming. Utstyrt 
med bærehåndtak. Også egnet for brannfarlig avfall og innen elektronikkindustriens EPA-område. 
Stillbart hjulunderstell for 70 liters beholder. 4 stk svingbare hjul.Understellet bestilles separat.

Tilbehør

Artnr 15603-0108 15603-0207

Beskrivelse Avfallskanne Avfallskanne
Volum 8 liter 19 liter
Ø x Høyde 305 x 375 mm 305 x 508 mm

Hjulunderstell

02380-6005 02380-7613

Artnr 02380-6004 02380-6005 02380-7613

Beskrivelse Avfallsbeholder, rød Avfallsbeholder, blå Avfallsbeholder, galvanisert
Volum 70 liter 70 liter 70 liter
Totalhøyde 610 mm 610 mm 610 mm
Diameter 390 mm 390 mm 390 mm
Lokk Ø 400 mm 400 mm 400 mm
Vekt 7 kg 7 kg 7 kg

Artnr Beskrivelse

02380-6000 Hjulunderstell stillbart for 70 liters avfallsbeholder
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Avfallsbeholder pedal 
Åpnes med fotpedal. Laget av varmforzinket stål. Kan leveres i galvanisert og i lakkert rød, blå eller 
svart. Også egnet til brannfarlig avfall og innen elektronikkindustriens EPA-område. 70 liters behol-
deren er utstyrt med bærehåndtak. Justerbart hjulstativ med 4 stk faste hjul for 70 liters beholdere er 
tilgjengelig som tilbehør. Hjulunderstell bestilles separat.

Tilbehør

Avfallsbeholder 
Laget av varmforzinket stål. Kan leveres i galvanisert, rød, svart eller blå. Oppfellbart lokk for enkel 
tømming. Beholderne er utstyrt med bærehåndtak. Også egnet for brannfarlig avfall. Avfallsbehol-
derne er også egnet til bruk innen elektronikkindustriens EPA-område. Stillbart hjulunderstell for å 
passe 115 eller 160 liters beholdere. 4 stk svingbare hjul.Understellet bestilles separat.

Tilbehør

02380-6000

02380-6813 02380-6006 02380-7316

Artnr 02380-6813 02380-6002 02380-6003 02380-6006 02380-6007

Beskrivelse Avfallsbeholder pedal, galv. inkl. emb. Avfallsbeholder pedal, rød Avfallsbeholder pedal, blå Avfallsbeholder pedal, rød Avfallsbeholder pedal, blå
Volum 30 liter 30 liter 30 liter 70 liter 70 liter
Høyde 475 mm 475 mm 475 mm 610 mm 610 mm
Diameter 305 mm 305 mm 305 mm 390 mm 390 mm
Lokk Ø 335 mm 335 mm 335 mm 400 mm 400 mm
Vekt 5 kg 5 kg 5 kg 7 kg 7 kg

Artnr 02380-6110 02380-0220 02380-7316

Beskrivelse Avfallsbeholder pedal, svart Avfallsbeholder pedal, svart Avfallsbeholder pedal, galvad
Volum 30 liter 70 liter 70 liter
Høyde 475 mm 610 mm 610 mm
Diameter 305 mm 390 mm 390 mm
Lokk Ø 335 mm 400 mm 400 mm
Vekt 5 kg 7 kg 7 kg

Artnr Beskrivelse

02380-6000 Hjulunderstell stillbart for avfallsbeholder 70 liter

02380-5203

02380-7712 02380-6008 02380-8017
Artnr 02380-7712 02380-6008 02380-6009 02380-6417 02380-6714

Beskrivelse Avfallsbeholder, galvanisert Avfallsbeholder, blå Avfallsbeholder, rød Avfallsbeholder, svart Avfallsbeholder, grå
Volum 115 liter 115 liter 115 liter 115 liter 115 liter
Totalhøyde 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm
Diameter 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Lokk Ø 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm
Vekt 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Artnr 02380-8017 02380-6010 02380-6011 02380-6516

Beskrivelse Avfallsbeholder, galvanisert Avfallsbeholder, blå Avfallsbeholder, rød Avfallsbeholder, svart
Volum 160 liter 160 liter 160 liter 160 liter
Totalhøyde 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm
Diameter 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Lokk Ø 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm
Vekt 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg

Artnr Beskrivelse

02380-5203 Hjulunderstell stillbart
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Avfallsbeholder i galvanisert stål
For løsemidler og brennbart avfall. Er nødvendig når tøy med løsemidler og filler brukes. Filler og tøy 
fuktet med løsemidler, tynner, linolje, brennbart lim og andre brennbare væsker utgjør en alvorlig 
brannfare når de kasseres feil. Lokket åpnes ikke mer enn 60° og er helt lukket når det ikke brukes. 
Utstyrt med fotpedal. Innholdet isoleres fra brannkilder og begrenser syre, så spontan forbrennings-
fare elimineres effektivt. En rund konstruksjon og opphøyd bunn gjør at sirkulasjonen rundt behol-
deren sprer varmen og reduserer damp og rust. FM og TÜV godkjent. Farge: Rød eller sølv. 
Etikett med norsk tekst, art.nr. 14585-1002 kan bestilles.  Brannfarlig avfall.

Avfallsbeholder
Beholderen er utformet etter samarbeid med kommuner og avfallsentreprenører. Utviklet for innsam-
ling av såvel side- som baklastede løftesystem. I UV-stabilisert HD-polyeten med lokk. Grepsvennlige 
håndtak, og 2 store lettrullende hjul. Tåler temperaturer fra -40°C til +80°C. Testet etter EN 840. Fin-
nes i flere størrelser, fra 80 liter til 370 liter. Leveres inkl. lokk.
Tilbehør, se Gigant Dekaler for deponi/avfall på side 125

Tilbehør

14585-0400

Artnr 14585-0103 14585-0202 14585-0301 14585-0400

Beskrivelse Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder
Volum 34 liter 52 liter 80 liter 52 liter
Utv.diam x Høyde 354 x 464 mm 408 x 514 mm 467 x 595 mm 408 x 514 mm
Farge Rød Rød Rød Sølv
Vekt 5 kg 7 kg 10 kg 7 kg

190 liter 370 liter

Artnr 0801-0027 0801-0076

Beskrivelse Avfallsbeholder Avfallsbeholder
Volum 80 liter 140 liter
Farge Grønn Grønn
Total høyde 970 mm 1065 mm
B x L 446 x 536 mm 480 x 543 mm
Hjuldiam. 250 mm 250 mm
Vekt 9.8 kg 10.6 kg

Artnr 0801-0100 0801-0175 0801-0183 0801-0191 0801-0209

Beskrivelse Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder
Volum 190 liter 190 liter 190 liter 240 liter 370 liter
Farge Grønn Rød Blå Grønn Grønn
Total høyde 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm
B x L 545 × 690 mm 545 × 690 mm 545 × 690 mm 580 x 731 mm 800 x 745 mm
Hjuldiam. 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 300 mm
Vekt 13.5 kg 13.5 kg 13.5 kg 14.4 kg 20.7 kg

Artnr Beskrivelse

0801-0555 Ekstra hjul 250 mm
0801-0563 Ekstra hjul 300 mm
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Avfallsbeholder
I UV-stabilisert HD-polyeten, uten lokk. Beholderen er utformet etter samarbeide med kommuner 
og renovasjonsoperatører. Utviklet for innsamling med såvel side- som baklastende løftesystem. 
Grepsvennlige håndtak og 2 store lettrullende hjul. Tåler temperaturer fra -40°C til +80°C. Testet etter 
EN 840. Farge på beholder: Mørkgrønn. 
15629-0306 utstyrt med et svingbart fronthjul. Ruller lett på plant underlag og enkel å få inn i trange 
rom. 
Kombiner beholder og farge på lokk etter eget ønske. Lokk bestilles separat.
Tilbehør, se Gigant Dekaler for deponi/avfall på side 125

Tilbehør

Avfallsbeholder metall
Spesielt beregnet for lett- eller selvantennende materialer. Leveres inkl. lokk.

140 liter avbildet med lokk Velg lokk 190 liter avbildet med lokk 373 liter avbildet med lokk

Artnr 15629-0108 15629-0207 15629-0306

Beskrivelse Avfallsbeholder Avfallsbeholder Avfallsbeholder
Volum 140 liter 190 liter 373 liter
Høyde uten lokk 1042 mm 1000 mm 1055 mm
B x D 500 x 545 mm 559 x 731 mm 749 x 800 mm
Hjuldiam. 250 mm 250 mm 300 mm
Vekt 10.6 kg 13 kg 20.7 kg

Artnr Beskrivelse Passer til 15629

15629-1106 Lokk, rød -0108
0801-3906 Lokk, rød -0207
15629-1700 Lokk, rød -0306
15629-1205 Lokk, blå -0108
0801-4300 Lokk, blå -0207
15629-1809 Lokk, blå -0306
15629-1304 Lokk, svart -0108
15629-1502 Lokk, svart -0207
15629-1908 Lokk, svart -0306

Artnr (8444-0205)

Beskrivelse Metallbeholder
Volum 240 liter
Total høyde 1080 mm
D x B 740 x 600 mm
Hjuldiameter 200 mm
Vekt 31 kg
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Avfallsbeholder 660 L
Egnet til f.eks. restprodukter i produksjon, søppel, oppbevaring m.m. Utstyrt med lokk samt 4 sving-
bare hjul hvor 2 er låsbare. Laget i UV-stabilisert HD-polyeten. Leveres inkl. lokk.

Avfallsbeholder ESD 600 L
Rotasjonsstøpt, svart polyeten. Utstyrt med varmforzinket stålramme med løftebjelke på begge lang-
sidene. 4 stk avledende styrehjul Ø 160 mm, hvorav 2 stk med brems. Leveres inkl. lokk.

Avfallsstativ for sekk åpen
Sekkstativ i galvanisert stål. Klemring for plast- eller papirsekk. Galvanisert lokk og 4 stk svingbare 
plasthjul kan bestilles separat.

Avfallsstativ for sekk, netting
Sekkstativ i galvanisert stål med beskyttende gitter mot fugler og andre dyr. Klemring for plast- eller 
papirsekk. 

Avfallsstativ lokk for sekk vegg
Sekkstativ med lokk for veggmontering, i galvanisert stål. Klemring for plast- eller papirsekk.

Artnr 6675-0100

Beskrivelse Avfallsbeholder
Volum 660 liter
Farge Grønn
Total høyde 1207 mm
B x L 774 x 1207 mm
Hjuldiameter 200 mm
Vekt 45.2 kg

Artnr (10905-0104)

Beskrivelse Avfallsbeholder ESD
Volum 600 liter
L x B x H 1150 x 840 x 1170 mm
Vekt 42 kg

Avbildet med lokk og hjul

Artnr 02380-3257 02380-6012 02380-6013 02380-3349 02380-3364

Beskrivelse Sekkholder u/hjul u/lokk Sekkholder m/lokk u/hjul Sekkholder m/hjul u/lokk Lokk Hjulsett
Sekkvolum 125-160 liter 125-160 liter 125-160 liter - -
Høyde 1000 mm 1000 mm 1070 mm - -
Øvre/undre Ø 465/540 mm 465/540 mm 465/540 mm - -
Lokk Ø - - - 490 mm -
Innh - - - - 4 stk

Artnr 02380-3406

Beskrivelse Sekkstativ netting
Sekkvolum 125-160 liter
Høyde 1000 mm
Øvre/undre Ø 465/540 mm
Lokk Ø 490 mm

Artnr 02380-3505

Beskrivelse Sekkstativlokk vegg
Sekkvolum 125-160 liter
Ring Ø 465 mm
Lokk Ø 490 mm
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Avfallsstativ for sekk stål
Sekkstativ i galvanisert stål med praktisk åpningsbart lokk og framside.

Avfallsstativ for sekk, tre
Sekkstativ med trykkimpregnert trepanel, ikke stålbelagt innvendig. Med praktisk åpningsbar framsi-
deog lokk.

Tilbehør

KILDESORTERING

Kildesorteringsboks
Tilpasset resirkulering av bl.a. papir, glass og farlig avfall. A4 mål i bunn. Egnet vogn se 11988. Finnes 
også i andre størrelser, på forespørsel.

Vogn for kildesorteringsbokser
For kildesorteringsbokser 21 og 29 liter. Egnet for papirgjenvinning under skrivebordet. Utstyrt med 
plasthjul 30 mm diameter. Egnede kildesorteringsbokser se 4506.

Artnr 02380-4057

Beskrivelse Sekkstativ
Materiale galvanisert
Sekkvolum 125-160 liter
Høyde 1000 mm
Bredde 610 mm
Dybde 450 mm

02380-4107 02380-6014

Artnr 02380-4107 02380-6014

Beskrivelse Sekkholder tre med plant lokk Sekkholder tre med innkastlokk
Sekkstørrelse 125-160 liter 125-160 liter
Høyde 1030 mm 1045 mm
Bredde 600 mm 600 mm
Dybde 380 mm 380 mm

Artnr Beskrivelse

02380-6318 Innsatsbunn

4506-0100

4506-0209

Artnr 4506-0100 4506-0209

Beskrivelse Kildesorteringsboks Kildesorteringsboks
Volum 21 liter 29 liter
B x L 265 x 374 mm 265 x 374 mm
Totalhøyde 275 mm 400 mm
Farge Blå Grønn
Vekt 0.7 kg 1 kg

Vogn for 2 stk bokser

Vogn avbildet med 2 bokser

Artnr (11988-0102) (11988-0201)

Beskrivelse Vogn for 1 beholder Vogn for 2 beholdere
Plass til antall bokser 1 stk 2 stk
Lengde 350 mm 550 mm
Bredde 250 mm 350 mm
Høyde uten bokser 130 mm 130 mm
Høyde med 21 liter boks 345 mm 345 mm
Høyde med 29 liter boks 460 mm 460 mm
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Kildesortering i plast
Et solid, lettplassert kildesorteringsmøbel i plast, som kan brukes såvel i verkstedet som på kontoret. 
Lett å rengjøre, og kan også settes i våte rom. Består av 4 lett uttagbare bokser, noe som gir mulighet 
til sortering av 4 enheter. Hjulsett inngår. Farge: grå. Klistremerker bestilles separat.
Tilbehør, se  Gigant Dekaler for deponi/avfall på side 125

Avfallsbeholder med lokk 42 liter
Beholder for farlig avfall. 42 liter. For oppsamling, oppbevaring og transport. Av polypropene (PP). 

Lysrørsbag for brukte lysrør lengde 1430 mm
Regulerbar lysrørbag til oppbevaring av brukte lysrør. Rommer 80 stk. lysrør, diameter 26 mm eller 
50 stk. lysrør, diameter 34 mm. Kan også fås i lengde 1 800 mm. 
Lysrørbagen er lagd av fiberfat, dekket med plastfilm.

AVFALLSSEKKVOGNER OG RENGJØRINGSTRALLER

Avfallssekkvogn Hörby Bruk 
Tre traller i en. Med enkelt håndgrep forandres trallens funksjon etter behov. Sammenslått fungerer 
den til å flytte fryseskap etc., der det er vanskelig å komme inn med en jekketralle. Med lasteplattfor-
men oppslått fungerer den som en tradisjonell magasintralle, der man kan laste det meste. Med et 
enkelt håndgrep monteres søppelsekkringen framme, og det blir et stativ for søppelsekker. Beregnet 
for sekker i størrelse 125 liter, trallen tåler 100 kg. 

Artnr (10641-0103)

Beskrivelse Sorteringsmøbel
Utførelse Plast
H x B x D 1370 x 400 x 300 mm

Artnr 10642-0102

Beskrivelse Beholder for farlig avfall
Volum 42 liter
L x B x H 565 x 365 x 285 mm

Artnr (10643-0101)

Beskrivelse Regulerbar lysrørsbag
Lengde 1430 mm
Diameter 300 mm

15727-0208

Artnr 15727-0208

Beskrivelse Søppelsekkvogn
H x B x D 1070 x 530 x 645 mm
Farge Svart
Hjultype Punkteringsfritt
Hjuldimensjon 225 x 55 mm
Lagertype Kulelager
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Avfallssekkvogn med hel bunnplate
Hvitlakkert med hel bunnplate, beregnet for 60 eller 125 liters plastsekk. 4 styrehjul. Leveres umon-
tert i kartong. Kan kompletteres med hvitlakkert lokk - bestilles separat.

Tilbehør

Rengjøringstralle
For utendørs bruk. Hurtiglåsing for søppelsekk (gummistropp). Kurv for tomsekker. Holder for 
rengjøringsutstyr. Beregnet for sekkstørrelse 125 liter. Maks. belastning 150 kg.

SALT- OG SANDSPREDER

Salt- og sandsprederaggregat
Salt- og sandsprederaggregat. Spredning skjer ved hjelp av en roterende plate, og mengden justeres 
med regulering på håndtaket. Sprer ca. 2 meter i diameter. Leveres med 10" luftgummihjul med pig-
ger. Beholderen er utstyrt med et plastlokk for å hindre at innholdet blir fuktig. Anbefalt kornstørrelse, 
3–6 mm. Stillbar spreder for variabel kornstørrelse.

Saltspreder
Saltspreder med rustfritt håndtak og luftgummihjul. Praktisk regnbeskyttelse og beholdere med skjerm. 
Justerbar dosering som regulerer spredningen. Sprer ca. 3 meter i diameter.

Søppelsekkvogn 
avbildet med lokk

Avbildet med sekk

Artnr (12508-0093) 12508-0101

Beskrivelse Søppelsekkvogn Søppelsekkvogn
Volum 60 liter 125 liter
L x B x H 345 x 380 x 690 mm 380 x 450 x 900 mm
Vekt 5 kg 6 kg

Artnr Beskrivelse Passer til (12508)

(12508-0192) Lokk -0093
12508-0200 Lokk -0101

Artnr (18797-0108)

Beskrivelse Rengjøringstralle
L x B x H 1100 x 720 x 1123 mm
Hjul 400 x 100 mm
Hjultype Luftgummi
Lager Rullelager
Vekt 25 kg

Artnr (16995-0102)

Beskrivelse Salt- og sandsprederaggregat
L x B x H 900 x 490 x 760 mm
Kornstørrelse 2-8 mm
Volum 22 liter

18748-0207

Artnr (18748-0207)

Beskrivelse Saltspreder
L x B x H 770 x 580 x 900 mm
Volum 37 kg
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Sandbeholder 65 liter
Sandbeholder 65 liter. Ny produksjoneteknikk, vakuuminjisert polyester som betraktelig forbedrer 
arbeidsmiljøet og reduserer belastningen på det ytre miljøet radikalt. Lokk og kasser er endret i både 
utseende og holdbarhet. Lokket er korrugert som gir stabilitet og styrke. Kassen og lokket har ingen 
råflater, både ut- og innside er helt slette. Hengsler, bolter og kjetting er galvanisert. Innvendig mon-
tert kjetting som stopp for lokket i oppfelt posisjon. 10 cm høye ”bein” gjør at kassene kan flyttes med 
truck. Låsbar kasse med hengelåsdeksel finnes som tilvalg. 

Sandbeholder 130 liter
Sandbeholder 130 liter. Ny produksjoneteknikk, vakuuminjisert polyester som betraktelig forbedrer 
arbeidsmiljøet og reduserer belastningen på det ytre miljøet radikalt. Lokk og kasser er endret i både 
utseende og holdbarhet. Lokket er korrugert som gir stabilitet og styrke. Kassen og lokket har ingen 
råflater, både ut- og innside er helt slette. Hengsler, bolter og kjetting er galvanisert. Innvendig mon-
tert kjetting som stopp for lokket i oppfelt posisjon. 10 cm høye ”bein” gjør at kassene kan flyttes med 
truck. Låsbar kasse med hengelåsdeksel finnes som tilvalg. 

Sandbeholder 250 liter
Sandbeholder 250 liter. Ny produksjoneteknikk, vakuuminjisert polyester som betraktelig forbedrer 
arbeidsmiljøet og reduserer belastningen på det ytre miljøet radikalt. Lokk og kasser er endret i både 
utseende og holdbarhet. Lokket er korrugert som gir stabilitet og styrke. Kassen og lokket har ingen 
råflater, både ut- og innside er helt slette. Hengsler, bolter og kjetting er galvanisert. Innvendig mon-
tert kjetting som stopp for lokket i oppfelt posisjon. 10 cm høye ”bein” gjør at kassene kan flyttes med 
truck. Låsbar kasse med hengelåsdeksel finnes som tilvalg. 

Artnr (15630-0204) (15630-0303) (15630-0402) (15630-0501) (15630-0600) (15630-0709)

Farge Grønn Blå Orange Gul Svart Grå
Volum 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter
D x B x H 400 x 540 x 690 mm 400 x 540 x 690 mm 400 x 540 x 690 mm 400 x 540 x 690 mm 400 x 540 x 690 mm 400 x 540 x 690 mm
Vekt 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg

Artnr (15630-0808) (15630-0907) (15630-1004) (15630-1103) (15630-1202) (15630-1301)

Farge Grønn Blå Orange Gul Svart Grå
Volum 130 liter 130 liter 130 liter 130 liter 130 liter 130 liter
H x B x L 660 x 510 x 840 mm 660 x 510 x 840 mm 660 x 510 x 840 mm 660 x 510 x 840 mm 660 x 510 x 840 mm 660 x 510 x 840 mm
Vekt 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg

Artnr (15630-1400) (15630-1509) (15630-1608) (15630-1707) (15630-1806) (15630-1905)

Farge Grønn Blå Orange Gul Svart Grå
Volum 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter
H x B x L 670 x 630 x 1010 mm 670 x 630 x 1010 mm 670 x 630 x 1010 mm 670 x 630 x 1010 mm 670 x 630 x 1010 mm 670 x 630 x 1010 mm
Vekt 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg
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Sandbeholder 350 liter
Sandbeholder 350 liter. Ny produksjoneteknikk, vakuuminjisert polyester som betraktelig forbedrer 
arbeidsmiljøet og reduserer belastningen på det ytre miljøet radikalt. Lokk og kasser er endret i både 
utseende og holdbarhet. Lokket er korrugert som gir stabilitet og styrke. Kassen og lokket har ingen 
råflater, både ut- og innside er helt slette. Hengsler, bolter og kjetting er galvanisert. Innvendig mon-
tert kjetting som stopp for lokket i oppfelt posisjon. 10 cm høye ”bein” gjør at kassene kan flyttes med 
truck. Låsbar kasse med hengelåsdeksel finnes som tilvalg. 

Sandbeholder 550 liter
Sandbeholder 550 liter. Ny produksjoneteknikk, vakuuminjisert polyester som betraktelig forbedrer 
arbeidsmiljøet og reduserer belastningen på det ytre miljøet radikalt. Lokk og kasser er endret i både 
utseende og holdbarhet. Lokket er korrugert som gir stabilitet og styrke. Kassen og lokket har ingen 
råflater, både ut- og innside er helt slette. Hengsler, bolter og kjetting er galvanisert. Innvendig mon-
tert kjetting som stopp for lokket i oppfelt posisjon. 10 cm høye ”bein” gjør at kassene kan flyttes med 
truck. Låsbar kasse med hengelåsdeksel finnes som tilvalg. 

Artnr (15630-2002) (15630-2101) (15630-2200) (15630-2309) (15630-2408) (15630-2507)

Farge Grønn Blå Orange Gul Svart Grå
Volum 350 liter 350 liter 350 liter 350 liter 350 liter 350 liter
H x B x L 860 x 790 x 1120 mm 860 x 790 x 1120 mm 860 x 790 x 1120 mm 860 x 790 x 1120 mm 860 x 790 x 1120 mm 860 x 790 x 1120 mm
Vekt 22 kg 22 kg 22 kg 22 kg 22 kg 22 kg

Artnr (15630-2606) (15630-2705) (15630-2804) (15630-2903) (15630-3000) (15630-3109)

Farge Grønn Blå Orange Gul Svart Grå
Volum 550 liter 550 liter 550 liter 550 liter 550 liter 550 liter
H x B x L 920 x 870 x 1440 mm 920 x 870 x 1440 mm 920 x 870 x 1440 mm 920 x 870 x 1440 mm 920 x 870 x 1440 mm 920 x 870 x 1440 mm
Vekt 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg
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ASKEBEGER FOR UTENDØRS BRUK

Askebeger mark
Utformet for å forhindre annet avfall å komme inn. Lett å holde i orden, kraftig flammevernsbehand-
let materiale garanterer lang holdbarhet. Innovativt design gjør at luftgjennomstrømmingen begren-
ses, som raskt slukker cigarettglør og minimerer skorsteinseffekten. Stålbøtte i bunnen gjør det lett å 
tømme uten søl. Innstøpt festehull kan brukes for å låse fast askebegeret, og vanskeliggjøre tyveri eller 
velting. Ved bruk av avfallsposer 17054-1007 er askebegeret FM-godkjent. 
Avfallsposer (10 poser i forpk) bestilles separat.

Tilbehør

Askebeger mark
Laget av kraftig polyetylen. Stor åpning med gnistslukker og stålbøtte i bunnen der sneipene samles, 
som gjør den lett å tømme og rengjøre. Innstøpte festehull kan brukes for å låse fast askebegeret og 
vanskeliggjør tyveri eller velting. Ved bruk av avfallsposer 17054-1007 er askebegeret FM-godkjent. 
Avfallsposer (10 poser i forpk) bestilles separat.

Tilbehør

Artnr 17054-0108

Beskrivelse Askebeger for utendørs bruk
∅x Høyde 420 x 980 mm
Volum 15 liter
Farge Grå
Vekt 5.7 kg

Artnr Beskrivelse

17054-1007 Avfallsposer (10 poser i forpk)

Artnr 17055-0107

Beskrivelse Askebeger for utendørs bruk
∅x Høyde 305 x 965 mm
Volum 15 liter
Farge Svart
Vekt 5 kg

Artnr Beskrivelse

17054-1007 Avfallsposer (10 poser i forpk)



Bokstavregister

138

MI
LJ

ÖS
ÄK

RI
NG

A

Absol 22

Absorbenter 12-23, 34-35

Absorberingsmateriell 12-23, 42-48

Absorberingsmidler 21-23

Akuttvesker, absorbering 42-44

Arbeidsplassmatter 20, 106-108

Askebeger, utendørs bruk 137

Avfallsbeholdere 78,, 123-133

Avfallsdunker 127-128, 131-132

Avfallshåndtering 66, 78, 123-133

Avfallskanner 127

Avfallssekkvogn 133

Avfallsvogn 133

Avgrensning 49

Avløpstetting 48-49

Avskillingsormer 20-21

Avsperringsbånd 103-104

Avsperringsbånd for veggfeste 103

Avsperringsbånd og stolper 103-104

Avsperringskjettinger 104

Avsperringsstolper 103-104

B

Beredskapskasser 46-47

Beredskapsvesker 44-45

Beskyttelsesmatter 106-108

Beskyttelsespaller 53-66

Brannavskillende skap 86

Brannisolerte skap 84, 87-92

Bremsekloss 99

Butikkspeil 105

C

Containere 94-95

D

Dekaler for deponi 125

Dieseltanker 118

Dokumentbokser 78

Doseringskanner 114

Dunk- og Spanntipper 115

Dunkhyller 55-57

E

Entreprenørmatter 18

Euroright Fatpaller 58, 63

F

Fatgriper 121

Fatkraner 116

Fatlagring 59

Fatlokk 117

Fatløfter 120-121

Fatløftere 121

Fatoppbevaring 60

Fatpaller 53-63, 65, 68-74, 119

Fattang 121

Fattrakter 116-117

Fattraller 119-120

Fatventiler 116

Fatvogner 119-120

Fatvugger 66-67

Flammesikre skap 84-94

Flatlenser 35

Floatabsorb 22

G

Galvaniserte tilbehør 57

Gassoppbevaring for utendørs bruk 93-95

Granulat 21-23

H

Hygienepapir 26-28

Hyller 56-57, 65-66

I

IBC Dekk 69-72

Industrispeil 105

Industritørk 26-28

J

Jekketraller 98-100

Jekketraller, rustfrie 99

Jordingskabel 115

K

Kanner 112-115

Kasser 79

Kildesortering 127-136

Kjemikaliebeskyttelse 58, 63, 69-72, 75, 119

Kjemikaliekanner 112-114

Kjemikalieoppbevaring 80-83

Kjemikalieskap 80-85, 87-92

Kjettinger 104

Klemaggregat 121

Klistremerker 125

kluter, pussekluter 29-31

Kombidekk IBC 68-72

Kuppelspeil 105

L

Lenser 35-36

Lysrørsbag 133

Løftebord 100

Løftevogner 98-100

M

Marin 32-38

Maskinvern 103

Matter 20, 106-108

Metallkanner 112-114

Miljøbeskyttelsespaller 53-74, 119-120

Miljøgulv 73

Miljøhyller 56-57, 65-66

Miljøskap 80-83

Møbel for kildesortering 133

N

Non-woven 26-28
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Oljeakuttvesker 45-46

Oljebar 65, 71

Oljelenser 35-37

Oljetanker 118

Oppbevaringskasser 78-79

Oppdemming 75

Oppdemmingshylle 67, 74-75

Oppsamlingsvogner 23

Ormer 20

Overvåkningsspeil 105

P

Palleløfter 98-100

Paller 68

Pallereol 101-103

Pallereolstrau 67, 74-75

Pallestabler 100

Plastkjettinger 104

Polergarn 31

Propanskap 93-94

Punktmatter 14-15

Pussegarn 31

Puter 20

Påkjøringsvern 103

Pølser 20

R

Rengjøringskanner 115

Rengjøringsvogner 134

S

Saksløftevogner 100

Salt- og sandspreder 134

Saltspreder 134

Sandbeholder 135-136

Sandsprederaggregat 134

Saneringsbeholder 66

Saneringsvogner 23

Sekkstativer 131-134

Sikkerhetskanner 112-114

Skap 80-94

Sklivern 108

Sluktetter 49

Sluktetting 48-49

Smartcart 23, 48

Sortimentbokser 132

Speil 105

Spillberedskap 23, 37-38, 40-49

Spillberedskapskasser 46-47

Spillberedskapsvesker 42-44, 48

Spillkit 37-38

Spilloljetanker 118

Spillpaller 53-64, 66-67, 73-75, 119-120

Spilltrau 23, 55, 59, 66

Spillvogner 62, 64, 119

Spormatter 19

Stolpe for plastkjettinger 104

Stolpevern 102

Syreskap 85

Søppeldunker 127-132

Søppelkurver 131-132

Søppelsekkstativer 131-132

Søppelsekkvogner 133-134

T

Tank Parkering Spor 19

Texlan 16-19, 28

Tippcontainere 125

Tippkasser 124-125

Tippvogner 126

TPS 19

Trakt for fat 116-117

Traller 119

Trau 74-75

Tørkepapir 26-28, 34

Tøyfiller 31

Tøykluter 29-31

V W

Varselkjettinger 104

Vogner 23, 48, 64, 98-100, 119, 126, 132-134

Work 15-16
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MAKING BETTER WORKPLACES

Gigant AS
Postboks 77, 1411 Kolbotn
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Tlf: 66 99 20 00  

gigant@gigant.no   www.gigant.no

ET LITE ARK  
KAN GJØRE STOR
FORSKJELL!
Lekkasjer er nesten ikke til å unngå på verksteder og i industrien, 
men det finnes produkter som effektivit samler opp og hindrer sølet 
i å spre seg. Et ark med en absorbent fra Gigant plassert under lek-
kasjen, holder gulvet rent. Det finnes flere ulike absorbenter med 
ulik effekt. Noen suger alt, noen suger bare vann og andre suger 
bare olje. Produktene leveres i ark eller på rull. 
Gigant leverer også komplette beredskapskasser med ulike miljø- 
produkter som absorbenter, lenser og oppsamingsbasseng – alt du 
trenger for en miljøsikrere arbeidsplass. 
Vi hjelper deg gjerne med en risikoanalyse; hvor kan miljøkriser 
oppstå, og hvordan kan de unngås?

Tlf: 66 99 20 00  gigant@gigant.se




