
Decem® Butterfly låg er en låg løsning i Decem® systemet. 

Fordele med Decem® Butterfly låg:

• Arbejdsmiljø. Lågdelene åbnes/lukkes automatisk under
tømning. Minimerer risikoen for skulderskader hos renovations-
personalet.

• Renere fraktioner. Sikrer korrekt sortering af de to fraktioner
under tømningsprocessen, da lågdelene fører og fordeler
affaldet rigtigt ned i renovationsbilens kamre. Men også
når borgeren hælder sit affald i, der sikrer låget i midten,
at affaldet ikke kommer i det forkerte kammer.

• Hygiejne. Låget skal ikke åbnes af renovationspersonalet. Det
åbnes først under tømning på skraldebilen, og låget lukkes
automatisk under processen, hvilket indebærer, at renovations-
personalet ingen kontakt har med affaldet.

• Monteres nemt uden brug af specialværktøj.

• Hvert låg kan åbnes fra 3 sider. Højt serviceniveau til borgerne,
når låget kan åbnes fra alle sider. Renovations-personalet
behøver ikke vende affaldsbeholderen om ved afhentning.

• Bedre Økonomi. Den gns. tid for at åbne og lukke et traditionelt
låg er 5,2 sek. (Kilde: Teknologisk Institut). Tidsmæssig
besparelse ved Decem Butterfly låget vil være ca. 36 timer pr.
uge for chaufførerne ved 25.000 beholdere og tømning 1 gang
om ugen.
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Kvalitetsvurdering af beholder 240 liter med Decem® Butterfly låg Rubæk - Decem® Butterfly låg
Point 1-10

At beholderen er let at håndtere for borger (vurderet ved test) 10
At beholderen er let at håndtere for renovatør (vurderet ved test) 10
At den færdige beholder og alle bevægelige og udsatte dele er robuste (vurderet ved test) 10
At beholderen er let og enkel at samle (vurderet ved test) 10

Rubæk/SULO 240 L med Decem® Butterfly låg og skillevæg er i drift i følgende kommuner i Sverige:

•   4.000 beholdere I drift i Lycksele Kommune i Sverige med skillevæg 60/40, restaffald/madaffald.
•   Større pilotprojekter i Eda Kommune, Karlskrona Kommune og Dorotea Kommune i Sverige.

Resultat af tilbudsevaluering fra Dansk kommune på udbud af 240 l med Decem® Butterfly låg



MATERIALE
• Butterfly låg, skillevæg i polyethylen komponenter sprøjtestøbt (HDPE).
• Modstandsdygtig over for forvitring, frost, varme og mange kemikalier.
• Speciel UV-stabilisering giver fremragende aldringsegenskaber.
• Alle dele er 100 %  genanvendelige.

 
FARVE
• Decem Butterfly låg: Antracit grå, (AT) svarende til RAL 7016/7021.
• Mulighed for andre farver.
• Skillevæg: Antracit grå/sort.
• Clips til skillevæg: Sort.

 
STANDARD
• Overholder EN 840. For mere information, kontakt Rubæk.
• Fremstillet i processer certificeret i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001, 

miljøstandard ISO 14001, arbejdsmiljøstandard ISO 18001.
• Tømningsproces i henhold til EN 1501.

 

ANDET
• Teknisk specifikation findes til beholderkrop, hjul, skillevæg, Decem®Butterfly låg. 

Kontakt Rubæk.
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