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Vibrationsisolatorer
Tätningar
Genomföringar
Gummi-metall bindningar
Maskinfötter
Impellrar
Stosar
Gripbackar

Den på marknaden mest flexibla lös-
ningen för att bl a undvika plockandet 
i papperskorgar och soptunnor på all-
mäna platser – anpassad för både PET 
och aluminiumburkar, enkel att sätta 
upp och möjlig att anpassa färgmässigt.

Utvecklad i samarbete med Returpak och 
Pantamera-projektet.



Panta lätt – AluPet
LIMO AluPet

Vi tycker att vi tagit fram marknadens snyggaste 
produkt – som utan problem smälter in i städernas 

arkitektur. 

Genom att sedan ge möjligheten till dekor och färg 
kan den ytterligare anpassas.

Den är enkel att hantera som ger både en miljömässig 
och social fördel.  

Din egen modell

Redan nu finns AluPet framtagen i flera olika modeller/färger:

- Aluminium, grön, svart och den blå-gula pantamera som ni 
ser här ovanför.

Dessutom har vi två olika fästen, en för stolp och en för vägg.

Har ni egna behov av färger eller fästanordningar så kontakta 
oss för offert. 

Enkel hantering   
+ tydligt mervärde

Ett minimum av förborrning (normalt ingen), lätt att sätta 
upp för en man och inga tunga lyft.  

 Användningen är tack vare Returpak och LIMO supportad 
med: instruktioner på Youtube, en gratis-app för vissa 

mobiltelefoner, TV-reklam osv.  
Kontakta oss om du vill veta mer!

Alternativ uppsättning

För bättre stabilitet på mjukare typer av väggar/plana ytor 
finns en alternativ bakplatta som ger en större kontaktyta.

För all uppsättning behövs enbart två verktyg!

Önskas andra typer av anpassningar, kontakta gärna vår 
säljavdelning så offererar vi gärna.



w
w

w
.t

ag
ak

on
.s

e 
11-

10

3

2

Enkel uppsättning

Måtta upp lämplig höjd på stolpen och håll 

upp bakdelen där den ska sitta i uppsatt läge. 

Vik in respektive sidostycke enligt bild 1 så 

att de tillsammans slutet runt stolpen.

Se till att alla tre stycken är i rätt höjd och 

fäst sidostyckena runt stolpen med hjälp av 

två skruvar med fyrkantsmutter.

Fäst slutligen bottenplåten enligt bild 3 med 

bifogade skrivar.

LIMO AB tillverkar industrikomponenter och 

processutrustning i små till större serier efter 

våra kunders önskemål.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 

ISO 14001 vilket garanterar en hög 

kvalitet och ett genomgående 

miljötänkande. 

Se helheten på limo.se.
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