PRODUKTDATABLAD
ECOserie
ECOpanel Anticlimb
Produktbeskrivelse
• ECOpanel er et grønnere alternativ ved flyttbar sikring
• I konseptet inngår et Miljøsertifikat signert av samarbeidspartnere med forpliktelser til miljøvennlig produksjon,
transport og avfallshåndtering
• Hovedpunkter i konseptet:
• Transport med CO2 reduksjon på minimum 30%
sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder
• Robust gjerde med lang levetid, klatresikre masker,
ekstra stag og produsert på energieffektiv måte for
minimal CO2 bruk
• Transport med 100% plassutnyttelse
• 100% resirkulerbare føtter
• Panteordning på føttene sikrer riktig gjenvinning
Art. nr. 4000 (gjerde) / 4001 (fot)
Tekniske data
Mål (høyde x lengde):
Masker (høyde x lengde):
Tråder:
Vekt:
Rørdimensjon:
Godstykkelse:
ECO-føtter:

Robust anticlimb-gjerde, produsert på
mest mulig energieffektiv måte.

2000x3450 mm (Sammenkoblet: 2000x3500 mm)
262x43 mm
Ø2,2 (vertikal) / Ø3,2 (horisontal)
16,4 kg
Ø38,1 mm (vertikal), Ø38,1 mm (horisontal)
1,1 mm
Vekt: 15 kg, Mål (LxBxH): 770x193x119 mm
Grønn markering i hver ende

Produksjon
Et forpliktende samarbeid er gjort med produsent ZND i England, der gjerdene blir
produsert på en energieffektiv måte basert på 24t samlebåndsproduksjon uten
stans for produksjonsbytte. Fabrikken har in-house produksjon av stolper og nett,
og er tilpasset for minimal CO2 bruk. Råmaterialet i føttene er av 100% resirkulert
PVC, og hele prosessen i forsyningskjeden blir overvåket av Recovenyl, det
europeiske handelsorganet som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa.

100% plassutnyttelse under transport og
med minimum 30% CO2 reduksjon.

Transport
I samarbeid med DSV blir transport fra fabrikk i England utført på en slik måte
at det gir en CO2 reduksjon på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle
fraktmetoder. Dette gjelder både ECOpanel og tilhørende føtter med grønne
markeringer. I tillegg utnyttes lastekapasiteten 100%. Dokumentasjon kan
framlegges på forespørsel.

Panteordning for føtter

100% resikulerbare føtter med panteordning for plastgjenvinning

ANLEGGSIKRING

I samarbeid med KMT gjenvinning er det utarbeidet en panteordning, der det
tilbakebetales pant for returnerte føtter i ECOserien. Føttene returneres til
avtalte returpunkt og KMT kan utnytte alt materialet i sine gjenvinningsanlegg
på en korrekt og miljøvennlig måte. For mer info rundt returpunkt og pant, se
ecopanel.no.

Vi sikrer verdier og samfunn
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