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RBin syväsäiliöt Semi-Underground  Waste  Solutions

TEHOKAS MODULAARINEN 
JÄTTEENKERÄYSJÄRJESTELMÄ

DUO QUARTETSOLO
Solo-säiliössä kannen 
alla on yksi jae, joka 
nostetaan yhtenä 
ratkaisuna.

Duo-säiliössä vähintään kaksi 
jaetta. Joko yhden kannen 
alla tai jaetulla kannella.

Quartet-säiliössä neljä 
jaetta. Tämä on 
ihanteellinen pienemmille 
tilavuustarpeille

MAXI

Maxi on suurin säiliö, 
johon kaikki mahdolliset 
RBin-jakeet ja tilavuudet 
voidaan rakentaa.

Myynti / markkinointi 
HABAGROUP Oy 
Rautatienkatu 21 B, 5 krs 
33100 Tampere
puh. 020 7479040
info@habagroup.fi 
www.habagroup.fi



Vertailu 1x RBin, 6x 1100L keräysastiaa tai  35x 140L keräysastiaa

 standardi nostosäkki1-piste nostomekanismi

2-piste nostomekanismi
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TYHJENNYS

LAATU

Käytämme yksinomaan 
korkealaatuisia materiaaleja, 
jotka valitaan kestävyyden 
takia. Betonirunko on erittäin 
tukeva ja stabiili. 
Rotaatiovaletut muovikannet 
kestävät kovaa käyttöä ja 
pysyvät kiinni 
myrskytuulillakin. Tuotannon 
laatujärjestestelmä ISO-9001

TEHOKKUUS

Maanalaisen konseptin 
tehokkuus ei ole vain siinä, 
kuinka helposti nämä astiat 
tyhjennetään, vaan myös 
pienessä määrin pinta-alaa, 
joka tarvitaan niiden 
sijoittamiseen maahan. Lisäksi 
kansi on paljon helpompi avata 
kuin vaihtoehtoisten 
ratkaisujen. Talviajan lumityöt 
on helppo tehdä suorakaiteen 
muotoisia pintoja pitkin.

TURVALLISUUS

Turvallisen käyttömukavuuden 
ja käyttöympäristön luominen 
on keskeinen vaatimus 
säiliöillemme. Vähintään 800 
mm korkean esteen ansiosta 
täyttöaukkoja ei jätetä auki, 
kun puoliksi maanalaiset 
säiliöt tyhjennetään, mikä 
suojaa käyttäjiä ja tyhjentäviä

TÄYTTÖLUUKUT RAKENNEKUVA

TÄYTTÖAUKOT

LUKOT

VERHOILU

NOSTOJÄRJESTELMÄT NOSTOSÄKIT

ASENNUS

Optiot RBin komponentit

KOKO MÄÄRITTÄÄ

Koska RBin pystyy keräämään 
suuria tilavuuksia, tarvitaan 
vähemmän säiliöitä ja jätteiden 
keräämiseen ja poistamiseen 
tarvittava aika lyhenee. Tämä 
johtaa sekä investointien että 
asennuksen kustannusten 
alenemiseen. Suuri tilavuus, pieni 
ulkonäkö.

SUUNNITTELU

RBinin etuna on joustavuus; 
Säiliöt on muokattavissa eri 
jätejakeiden ja tarpeiden mukaan, 
mm täyttöluukut eri väreissä sekä 
erilaiset verhousmateriaalit, kuten 
puu-, komposiitti-, pritti- tai rst-
verhous.

HAJUT

RBin syväsäiliö pitää 
jätepisteen siistinä ja tarjoaa 
ratkaisun perinteisille 
jätesäiliöille tyypilliseen 
hajuongelmaan. Maaperän 
viileys auttaa minimoimaan 
hajun muodostumista myös 
lämpimällä säällä.




