
Produkter

Den originale avfallsbrønnen
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Sparer plass. Med Molok får man plass til 
andre ting som f.eks. lekeplasser, parkering og 
lagringsplasser

Sparer miljøet. 60 % er over 
bakken. Tømming kan gjøres opptil 80 % 
sjeldnere sammenlignet med tradisjonelle 
avfallsbeholdere.

Sparer penger. Færre hentesteder 
for avfall krever mindre drivstoff og færre 
mennesker til å utføre oppdraget.

Påvirk  ditt lokale miljø – Velg Molok®Selskapet Molok® er sertifisert for å oppfylle
krav til kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001)
og arbeidssikkerhet (OHSAS 18001).

Molok ®
  siden  1991
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Hoveddelen av Molok dypoppsamlere er installert under bakken. I mange tilfeller krever 
det opptil 80 % færre tømminger sammenlignet med standard containere. Molok 
reduserer utslippene av karbondioksid, og systemet er også det rimeligste på lang sikt.

Unikt utvalg for innsamling og gjenvinning av avfall

Vertikal struktur sparer plass
60 % av containeren er over bakken. Det kreves kun et lite område, 
slik at et kompakt areal er nok for å dekke behovet for kildesortering. 
Gravitasjonskraften presser avfallet sammen slik at utnyttelsen blir større.

Lavere temperaturer i bakken reduserer utfordringer 
med lukt. Lavere temperatur I bakken bremser bakteriell aktivitet og 
reduserer lukt. Eldre avfall er alltid dekket av nyere avfall.

Tømming er effektiv og ergonomisk
Når trafikken fra kjøretøyene som henter avfallet blir redusert 
forbedres også renhet og sikkerhet I bomiljøet. På grunn av den store 
oppsamlingskapasiteten er det potensiale for 80 % færre tømminger. 
Tømming som utføres med en kran er ryddig, effektiv og trygg. 
Arbeidsergonomien ved tømming av Molok er god, noe som reduserer 
fysisk stress for personale som utfører oppgaven. 

Enkel og sikker å bruke
Innkastlokket er lett og enkelt å bruke. Lokket kan utstyres med holder 
som sikrer at det står i oppreist eller lokket posisjon. En integrert lås er 
tilgjengelig for å sikre seg mot misbruk og hærverk.

Design for fleksibilitet
Den enkelte beholderen kan inndeles i to eller tre deler, avhengig av 
modell og størrelse. Dette gjør det mulig å samle inntil seks fraksjoner i 
en beholder. Løsningen gir mer plasseffektivitet. Inndelingene kan også 
endres i ettertid.
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MolokDomino®MolokClassic® Molok CityScape® Molok EcoScapeTM

Geniale 
oppfinnelser 
er ofte enkle.

Den firkant formede 
MolokDomino
er en delvis nedgravd container 
som kan deles i flere seksjoner. 
Beholderelementet er enten 
produsert i fiberforsterket 
betong eller i resirkulerbar 
slagfast LD polyetylen.

Den klassiske runde modellen
er egnet for de fleste miljøer og 
steder. Beholderen er produsert i 
resirkulerbar slagfast LD polyetylen.

Den firkantede avfallsbeholderen
hare en kapasitet på 2,5m3 er 
produsert i resirkulerbar slagfast LD 
polyetylen. Containeren kan leveres 
uten kledning.

Den oval formede containeren
er designet for å passe inn i det 
moderne urbane landskapet. 
Beholderen er produsert i 
resirkulerbar slagfast LD polyetylen.
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MolokClassic®

Produktfamilie

MolokClassic®

Molok er valgt i tusenvis av
• boligområder
• skoler, barnehager, sykehus og hoteller
• offentlige returpunkter
• kjøpesentre
• idrettsanlegg
• havner, strender, rasteplasser, kirkegårder 
   og campingplasser

MolokClassic® 3 m3

MolokClassic® 1,3 m3

MolokClassic® 800 l

MolokClassic® 5 m3 MolokClassic® 300 l
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3 m³

1,3 m³

800 l

5 m³

2,4 m³

300 l1/1

1/2

1/1

1/2

1/1

1/2

1300 mm

900 mm

750 mm

1700 mm 600 mm

Innkaståpning 
min. 

100 x 350 mm, 
maks. Ø 450mm

Innkaståpning 
min. 

60 x 265 mm, 
maks. Ø 310 mm

Innkaståpning 
min. 

Ø 170 mm, 
maks. Ø 250 mm

Innkaståpning 
min. 

100 x 350 mm, 
maks. Ø 600 mm

Innkaståpning  
Ø 180 mm

Restavfall, papir 
og papp, glass- og 
metallemballasje

Hard innercontainer
med bunnåpning 

tilgjengelig

Restavfall (i park 
og gate), matavfall, glass- 

og metallemballasje 

Innsamling av matavfall 
krever 800 liter BioSystem 

innvendig container

MolokClassic® Plus

MolokClassic® Light

MolokClassic® 240 Bin Cover

3 m³

1,4 m³

2 m³

1,0 m³

Lokk til 
240 liters 
beholder

1700 mm

1700 mm

1050 mm

Innkaståpning 
min. 

100 x 350 mm, 
maks. 

Ø 600 mm

Innkaståpning 
min. 

100 x 350 mm, 
maks. 

Ø 600 mm

Innkastlokk
Ø 310 mm

Restavfall, papir, 
glass- og 

metallemballasje

Restavfall, glass- og 
metallemballasje

Matavfall, glass- og 
metallemballasje i små 

boligsameier

Restavfall (i park 
og gate), matavfall, glass- 

og metallemballasje

Innsamling av matavfall 
krever 500 liter BioSystem 

innvendig container

Restavfall, papir 
og papp

Hard innercontainer
med bunnåpning 

tilgjengelig

Restavfall (parker), 
glass- og 

metallemballasje

 Kapasitet Diameter Inndelings- Innkaståpning Spesifikasjoner
   muligheter

 Kapasitet Diameter Inndelings- Innkaståpning Spesifikasjoner
   muligheter
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MolokClassic®

Tilvalg

MolokClassic®

Lokk alternativer

Molok DrumLid 2G

Løfte- og tømme alternativer 

Innkastslisse kvadratisk 
(5 m³)

Kombi-lokk 
(5 m³ and 3 m³)

Standard innkastlokk Innkastluke, vertikal 
(5 m³ and 3 m³)

Molok trommel 2G 
(5 m³, MolokClassic® Plus)

Mørk grå er standardfarge. Andre fargemuligheter se side 12.

BioSystem® containere:
• For innsamling av matavfall
• 800 l container til 1.3 m³ container
• 500 l container til 800 l container

BinSystem™ hard innercontainer:
• 4200 l container til 5 m³ container
• 2500 l container til 3 m³ container

BinSystem™ tømmesystemer:
• Standard quick system
• Kinshofer, 2-krok eller løftestropper

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM

4200 C
BinSystemTM

2500 C
Løftesekk Semi-hard 

løftesekk

• Designet for å hindre vanninntrenging i lokk og beholder 

• Det nye trommellokket lukker seg automatisk med egen vekt 

• Magnetholder til lokket tilgjengelig som opsjon 

• Sikker løsning: Ingen mulighet for å klatre inn i beholderen 

• Volum på trommelen er ca. 60 l

• Trommelen er produsert I slitesterk og hygienisk polyetylen

• Egnet for innsamling av restavfall, glass- og metallemballasje, papir og tekstiler 

• Låssystemer tilgjengelig (mekanisk eller elektronisk adgangskontroll)

• Serviceluke som standard: observer mengde avfall, bytte av batteri dersom 
adgangskontroll benyttes 

• Slitesterkt materiale i polyetylen gjør lokket og trommelen sterk, men likevel 
lett å bruke 

• Lett å rengjøre og vedlikeholde

Uansett vær:
Molok trommelinnkast 

er designet for tøffe 
værforhold.
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MolokDomino®

Produktfamilie

Tilvalg

MolokDomino® containere er spesielt egnet for:
• offentlige returpunkter
• boligområder, skoler, barnehager og sykehus
• hoteller, kjøpesentre, idrettsanlegg
• havner, strender, rasteplasser, kirkegårder og campingplasser
• arkitekturkrevende prosjekter, offentlige bygninger

MolokDomino®

MolokDomino® Global

MolokDomino®  Plus

MolokDomino®  Light
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5 m³

2,4 m³

3 m³

1,5 m³
2,2 m³
0,5 m³

2 m³

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/1

1/2

1/1

1/2
2/3
1/3

1/1

1/2
2/3
1/3

1600 x 1600 mm

1600 x 1600 mm

1600 x 1600 mm

maks. Ø 450 mm

maks. Ø 320 mm

maks. Ø 450 mm

maks. Ø 320 mm
maks. Ø 450 mm

330 x 250 mm

maks. Ø 450 mm

maks. Ø 320 mm
maks. Ø 450 mm

330 x 250 mm

Ytterbeholder 
resirkulerbar slagfast 

LD polyetylen 

Ytterbeholder 
resirkulerbar slagfast 

LD polyetylen

1/3 alltid med BinSystem™ 
500 D Topp

Ytterbeholder 
resirkulerbar slagfast 

LD polyetylen

1/3 alltid med BinSystem™ 
500 D Topp

 Kapasitet Dimensjoner Inndelings- Innkaståpning Spesifikasjoner
   muligheter

Lokk alternativer

Innkastslisse Quick System hengselStandard innkastlokk

Mørk grå er standardfarge. 
Andre fargemuligheter se side 12.

Deling av containeren

Løfte- og tømme alternativer

•  500 l
•  For innsamling av
  matavfall, glass- og
 metallemballasje

BioSystem® 

1000 D *
BinSystemTM

1800 D *

•  1800 l  
•  For innsamling av
  matavfall, glass- og
 metallemballasje

•  1000 l 
•  For innsamling av
  matavfall, glass- og
 metallemballasje

BinSystemTM 
500 D top
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BioSystem® 
500 D *Løftesekk Semi-hard løftesekk *

* = ikke kompatibel med MolokDomino® Global container

5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

3 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

1/2

1600 x 1600 mm

1060 x 1600 mm

maks. Ø 450 mm

maks. Ø 320 mm
maks. Ø 450 mm

330 x 250 mm

maks. Ø 450 mm
330 x 250 mm

Yttercontainer 
fiberforsterket betong

1,6 m

5 m³ 3 m³

1,06 m
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MolokDomino® 5 m³
MolokDomino® Global
udelt 1/1
•  For mixed waste, paper, carton,
 plastic, textile

MolokDomino® 5 m³ and
MolokDomino® Global
delt 1/2
•  For restavfall, papp/papir,
 plastemballasje 
•  BinSystem (ikke for   
 MolokDomino® Global)

MolokDomino® 5 m³
delt 2/3 + 1/3
•  For restavfall, papp/papir,
 plastemballasje, glass- og
 metallemballasje 
• BioSystem

MolokDomino® 5 m³
delt 1/3
•  For restavfall, papir, glass- og
 metallemballasje 
•  BioSystem (kan deles i 2 stk 
 500 l container)

5 m³
1/1

5000 l

1600 mm
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3 x 1600 l
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MolokClassic®

MolokDomino®

Tilvalg

Tilvalg

Alternative kledninger

Lid and filling lid color alternatives

Adgangskontroll

Avfallssymboler

Molok ønsker å tilrettelegge for sortering og gjenvinning av avfall. 
Hver avfallstype har sitt eget symbol. Når avfallsbeholdere er tydelig 
merket, blir kildesorteringen enklere.

Adgangskontroll gjør Molok® enda smartere
 
• Muliggjør fullstendig driftsstyring av containerne 

• Brukeridentifikasjon og tilgang gjøres med RFID brikke eller et smartkort 

• LED lys gjør det enklere å finne og åpne innkastlokket i mørket 

• Internettportalen eGate samler ulike data, for eksempel antall åpninger, 
identifikasjon av brukere og tømmetider 

• Kan installeres på MolokDomino og Molok Classic, samt det nye 2G 
trommellokket

Kompositt 
Night Sky Black 

Kompositt 
Silver Green 

Kompositt 
Chestnut Brown 

Panel i resirkulert 
plast (grønn)

Kompositt 
Autumn Brown 

Aluminium 
(naturell)

Kompositt 
Stone Grey 

Lakkert aluminium 
(standard mørk 
grå RAL 7024)

Kompositt 
Sunny Beige 

RAL Classic 
fargekart

Perforert aluminiums 
kledning
•  RAL 7024
•  Kun til MolokClassic®

Kompositt 
Pearl Grey 

Trykket kledning
• Flere mønstre 
 som standard 
•  Kan implementeres
 med kundens 
 eget materiale

Mørk grå 
(standard)

Svart Rød BrunBlåGul Grønn Hvit Oransje

Innkastlokket åpnes med RFID brikke eller et smartkort.

Mørke farger   
Lyse farger  
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Molok®

Andre produkter

Molok®

Worldwide
underground

Molok CityScape®

Molok EcoScapeTM

Lokkalternativer til Molok EcoScapeTM

•  Beholder for parker og gater i det moderne bymiljøet 
•  Kapasitet 500 liter
•  Beholderareal 500 x 750 mm
•  Innkaståpning på begge sider
•  Låsbart tømmelokk
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Brukes i
byområder, gater, 
veier, parker og 
golfbaner

Brukes i
For flere miljøer 
og bruksområder. 
Innsamling av en type 
avfall i hver beholder.

•  Kapasitet 2,5 m³ (1140 x 1140 mm) 
•  Kompakt innsamling av en fraksjon
•  Beholdermateriale i resirkulerbar slagfast polyetylen 
•  Kledningsalternativer er tilgjengelig
•  For flere miljøer
•  Optimalisert for eksport til oversjøiske leveranser

Kvadratisk 
innkaståpning

Halvrund 
innkaståpning

Standard innkastlokk Høy kvadratisk 
innkaståpning

Doble runde innkasthullHengslet standard 
innkastlokk
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AUTORISERT MOLOK-DISTRIBUTØR

Molok® 

worldwide
 150 000+ containere

40+ land 
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Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com

Molok ®
  siden 1991

Din Molok®-forhandler:

Strømberg Plast AS, Stallbakken 7
Postboks 3, 2005 Rælingen, Norge

Tlf: 64 80 29 00, office@strombergs-plast.no 
www.strombergs-plast.no


