
Molok®Domino 
-modulkonsept

Den modulære dypoppsamleren



Nye Molok®Domino – Tidløs og moderne 
design med integrerte innkastlokk

Teknisk klargjord for nivåmåling, 
strømforsyning etc.

Konstruksjonsmåten forhindrer gnagere i å 
komme inn i beholderen

Innkastlokket har et modernt utseende og 
preg

Opphengskanagg som hjelper deg ved å 
holde en veske eller søppelsekk

Det er lagt vekt på 
bærekraft ved valg

av produksjons-
materiale

Integrert og fuktbeskyttet låsAllsidige alternativ for innkasttyper



Molok®Domino – leder an i bærekraft

Modularitet og 
fleksibilitet

Ideell for alle 
fraksjoner

Plasseffektivitet

Våre produkter har 
EPD-sertifisering

Over 30 års livssyklus er et 
resultat av bærekraftig design

Vi bruker resirkulerte 
materialer f.eks. i 
hovedlokk, løfteposer og 
komposittrammer

Færre tømminger 
sammenlignet med 
overflatecontainere betyr mye 
mindre klimagassutslipp

Med hjelp av beregnin-
ger for utslippsavtrykk 
reduserer vi aktivt vårt 
avtrykk for CO₂

Vi følger ISO-standarder 
for kvalitet, miljø og 
arbeidssikkerhet

Tilkobling til digitale systemer
kan øke sorterings- og
innsamligsgraden betydelig

Mindre støy ved
tømming gir et
hyggeligere bomiljø

Konstruksjon hindrer
inntrenging av
grunnvann



Trommellokk for
• Volumkontroll
• Muliggjør "Pay 

as you throw" 
(PAYT)

Innkastslisse
som gir flere
innkastmuligheter

Lett å øke kapasitet 
i ettertid med 
MolokDomino 
Light -modellen 
(HDPE-brønndel)

Stor fleksibilitet
• Fleksibel dimensjonering av 

avfallskapasitet
• Konfigurasjon kan enkelt justeres 

dersom behovene endres

*med stasjon på 3 enheter

343
mulige 

konfigurasjoner*

Plassbesparende
• Mer plass til parkering, sykler, 

lekeplasser osv.
• Optimal for kompakt innsamling  

av flere fraksjoner
• En 5 m2 container krever kun et  

areal på 2,5 m2

20 000 l
på bare 10 m2

Ideell for alle fraksjoner 

•  Ideell for alle fraksjoner inkl. matavfall
 Slitesterke, hygieniske og skaper lite støy 
 
Mulighet for harde innercontainere HDPE-
•  Stor kapasitet for væskeoppsamling i 

bunnskålen. Denne har også en plate som 
hindrer avfall fra å ligge nede i væsken

Flere 
fraksjoner

Modularitet og fleksibilitet – sikker investering for 
fremtidige behov

Standard lokk i 
forskjellige størrelser for
typiske avfallsfraksjoner
som restavfall, papir,
plastemballasje,
matavfall, glass -og
metallemballasje



Molok®Domino 5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

3 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

1
1/2

Max:
 Ø 500 mm

430x370 mm
max. Ø 500mm
290 x 390 mm

Molok®Domino  Light

1,
1 

m
1,

2 
m

2 m³

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/1

1/2
2/3
1/3

1,6 m

5 m³ 3 m³

1,06 m

1,
6 

m
1,

1 
m

2,
8 

m

Molok®Domino  Plus 3 m³

1,5 m³
2,2 m³
0,5 m³

1/1

1/2
2/3
1/31,

1 
m

1,
7 

m

0,
5 

m

Ø 500 mm 
290x390 mm

Max:
 Ø 500 mm

430x370 mm
max. Ø 500mm
290 x 390 mm

Max:
 Ø 500 mm

430x370 mm
max. Ø 500mm
290 x 390 mm

Molok®Domino
Dimensjoner
og tilbehør

Kapasitet Inndelings-
muligheter

SpesifikasjonerAlternativer for 
løfteutstyr

Innkaståpning

Låsesystemer

Tilpassede låsesystemer 
med elsktronikk kan 
integreres. Tilgjengelig for 
standard- og trommellokk.

Mekaniske, nøkkeldrevne 
låser er tilgjengelige for 
trommellokk og standardlokk. 

Alternativer for innkast

Et utvalg av farger tilgjengelig
til standard innkastlokk.

Trommellokk Standardlokk

Hoveddelmateriale 
fiberarmert betong

Løftesekk
Forsterket løftesekk

 for glass

Løftebeholder:
KS1/1 eller 2/3,

BioSystem-beholdere
KS 1/2, 1/3 eller 1/6, f.eks.

Hovedmateriale
HD-polyetylen
1/3 Alltid med  

BinSystem 500 D Top

Løftesekk
Forsterkede løfteposer

for glass
Løftebeholdere

Hovedmateriale
HD-polyetylen

1/3 er alltid KS 1/3 
Top, eller 2 x KS 

1/6 Top med harde 
løftebeholdere

Løftesekk
Forsterket løftesekk

for glass

Hard container:
KS 1/3 Topp eller
2 X KS 1/6 Topp

Den integrerte låsen er godt 
beskyttet mot fuktighet og 
vann.

Molok®Domino
Trommellokk

• HDPE-design er hygienisk og lett å holde ren
• HDPE-design er lett for enkel betjening, men likevel solid og har lang levetid

Tilgjengelige 
størrelser

Serviceluke PåfyllingslokkTrommel

Størrelse 1/1 
trommellokk

Størrelse 1/3 
standardlokk

Størrelse 2/3 
trommellokk

Med det spesialdesignede innkastlokket 
er trommelen beskyttet mot vann.
Innkastbegrensningen gjennom 
trommel hindrer også at store 
gjenstander kastes i beholderen.

Innkastokket holdes åpent med
magnet og gjør det enkelt å legge 
avfall i trommelen

Serviceluke som standard
• Plassert på baksiden
• Gir mulighet for visuell kontroll
• Trekantlås som standard

35 liter  HDPE

60 liter  HDPE (standard)

80 liter  Aluminium
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5 m³
1/3 + 1/3 + 1/3

3 x 1600 l

KS 1/1 KS 2/3 BioSystem 
KS 1/2

BioSystem 
KS 1/3

BioSystem 
KS 1/6

KS 1/3 top QS
light

KS 1/6 top
light

2 m3, 1.5 m3, 1 m3

1/1

5 m35 m3

1/1 + 2/3  + 1/22/3

3 m33 m3

1/2

2.4 m32.4 m3 1.6 m3

1/3

• Tømming med 1-krok, 2-krok og Kinshofer
• Korrosjons-, løsemiddel- og oljebestandig
• Stille ved tømming, men fortsatt robust

Molok®Domino
Løfteutstyr

Funksjoner til hard innercontainer Løftesystemer

UV-beskyttet HDPE lokk er enkelt å
bruke og lett å vedlikeholde

Løftesekk, flere størrelser

Robust fiberarmert
betongbrønn med solid
design som er enkel å montere

Kledning med flere
forskjellige alternativer

Hard innercontainer(HDPE),
flere størrelser

Betongbrønnen er selvforankrende mot oppdrift

ÅPEN LUKKET

Mellomsåle i bunnskål for  å 
skille væsker fra faste stoffer
og for å forhindre lekkasje av
væsker i nærområdet og
brønndelen

2-krok

1-krok

Deling  av containeren (eksempler)

Løfte- og tømmealternativer

Harde innercontainere

5 m³ udelt 1/1
•  For restavfall, papp/papir,

plastemballasje og
tekstiler

Lokkalternativer

Mørkegrå er standardfarge. 
Fargealternativer er tilgjengelige.

Standard innkastlokk
Størrelser 1/1, 2/3, 1/2 og 1/3

Innkastslisse
Størrelser 1/1

Størrelsen på sporet 130 x 720 mm

Trommellokk
Størrelser 1/1 og 2/3

5 m³ og delt 1/2
•  For restavfall, papp/papir

og plastemballasje

5 m³ og delt 2/3 + 1/3
•  For restavfall, papp/papir,

matavfall, glass -og 
metallemballasje

5 m³ og delt 1/3
• For restavfall, papp/papir,

matavfall, glass -og
metall- emballasje

5 m3
2-krok, 

Kinshofer

3 m3
1-krok, 2-krok, 

Kinshofer

0.5 m3
1-krok

1 m3
1-krok, 2-krok, 

Kinshofer

2 m3
1-krok, 2-krok, 

Kinshofer

0.2 m3
1-krok

0.5 m3
1-krok

Løftesekker

semi-hardstandard lett standardstandard standard standardsemi-hard semi-hard
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Molok® 

worldwide
 190 000+ containere 

45+ land

office@strombergs.no   

www.strombergs.no 

Telefon: 64 80 29 00   

Du finner vårt hele 
sortiment på 

www.strombergs.no

Fremtiden er avhengig av bedre sortering 
og at vi er mer bevisste på å redusere 
avfallsmengden. Vi har de siste 25 år 
hjulpet store og små bedrifter med
skreddersydde løsninger for å sikre  
bedre kildesortering.

Strømbergs har fokus på kostnads-
effektive og praktiske løsninger med 
store krav til estetikk og funksjon. Vi tilbyr 
innsamlingsutstyr, avfallbeholdere,

returpunkter, beholdere for risikoavfall
og løsninger for emballasjesortering. Du
finner også flere andre miljøvennlige og
moderne løsninger på vår hjemmeside.
I 2004 ble Strømbergs AS

Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller svært
strenge krav til våre produsenter om
gode systemer for bl.a. gjenvinning
og resirkulering i forbindelse med
produksjonen.

Strømbergs AS
Kildesorteringsløsninger og emballasje for ombruk. 

SVANEMERKET

Miljømerket trykksak
2041 0952

http://www.strombergs.no

