Keuken scheidingsunits

DVL-KSU
Keuken units voor het eenvoudig scheiden van het
keukenafval
Landelijk is het scheiden van keukenafval een groot probleem en worden er bij sorteerproeven nog
steeds veel etensresten in het restafval aangetroffen. Deze fractie is eenvoudig composteerbaar en
hoort uiteraard in het GFT thuis. Daarnaast is deze natte fractie ook nog eens behoorlijk zwaar wat
het extra interessant maakt om deze stroom uit het restafval te halen gezien de VANG (Van Afval
Naar Grondstof) doelstelling om in 2020 minimaal 75% van het afval te scheiden en gemiddeld nog
maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren.
Uit de 100-100-100 proef (100 gezinnen 100 dagen 100% restafval vrij) blijkt bovendien dat
afvalscheiding aan de bron alleen succesvol is als dit scheiden makkelijk is en niet teveel energie
kost. De DVL-KSU keuken scheidingsunit die eenvoudig in een keukenkast of keukenlade geplaatst
kan worden voldoet hier volledig aan.
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DVL-KSU
Diverse type keukenunits
Er zijn verschillende typen keukenunits leverbaar.
Hieronder de mogelijkheden.
Model KSU 1
Afmeting
Volume
Indeling
Bevestiging
Sluiting

: 480 x 260 x 390 mm (L x B x H)
: 30 liter
: a. 3 x 10 liter
b. 1 x 10 + 1 x 20 liter
: Via de 2 pootjes in het keukenkastje
: Soft automatic close

Model KSU 2
Afmeting
Volume
Indeling

Bevestiging
Sluiting

: 480 x 340 x 350 mm (L x B x H)
: 32 liter
: a. 4 x 8 liter
b. 1 x 15 + 2 x 8 liter
c. 2 x 15 liter
: Via de 2 pootjes in het keukenkastje
: Standaard sluiting

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen met ons kantoor in Joure.
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