
Skraldespandsskjuler  
100% VEDLIGEHOLDELSESFRI



InGarden har i knap 15 år produceret og leveret vedlige-

holdelsesfrie skraldespandskjuler i høj kvalitet. Vi er

specialister i produkter til have, park og byrummet. 

 InGarden har egen produktion samt tegnestue, hvilket gør

det muligt at skabe kundespecifikke løsninger. 

 

InGarden kollektionen er designet og produceret i Danmark

på vores smedeværksted mellem Herning og Viborg.

Vi lægger stor vægt på kvaliteten og holdbarheden. Vores

produkter er lavet af varmgalvaniseret stål og genbrugs-

plastplanker.

Vores skraldespandsskjulere kræver minimal vedlige-

holdelse, hvilket gør at alger og snavs kan fjernes med en

våd klud. I og med plankerne er af 100% genbrugsplast er

miljøet i høj fokus. 

 

 

Hver gang vi producerer vores "single skraldespandsskjuler
åben" bruger vi plastplanker der indeholder ca. 3.900

plastikposer.

InGarden skraldespandskjuler er fuldsvejst og leveres sam-

let. Denne materialekombination giver et produkt i højeste

kvalitet. Efter ønske er det muligt at få monteret private-

label på vores produkter.

Single, dobbelt & triple skraldespandskjuler henvender sig til

boligselskaber, foreninger, rastepladser, skoler, hospitaler,

campingpladser m.m. 

Single og dobbelt skraldespandskjuler fås med/uden låger.

Triple skraldespandskjuler fås kun uden låger. 

Affaldsøerne hevender sig til større renovationområder, hvor

der f.eks. kunne være mange brugere af renovation eller till

boligselskaber, hvor flere skraldespande er samlet. 

Læs mere om vores materialer sidst i brochuren.

InGarden



L: 95 cm

B: 95 cm

H: 133 cm

V: 153 kg

Single skraldespandsskjuler
- Åben

AK6014854 | Standard
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Single skraldespandsskjuler

Classic

Struktur

L: 95 cm

B: 95 cm

H: 133 cm

V: 200 kg

Single skraldespandsskjuler
- m/låge

AK6014824 | Standard

Classic

Struktur

https://ingarden.dk/produkter/40-bordbaenkesaet/33936-bord-baenkesaet-med-ryglaen/
https://ingarden.dk/produkter/40-bordbaenkesaet/33936-bord-baenkesaet-med-ryglaen/


L: 165 cm

B: 95 cm

H: 133 cm

V: 238 kg

Dobbelt skraldespandsskjuler
- Åben

AK6014844 | Standard
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Dobbelt skraldespandsskjuler

Classic

Struktur

L: 165 cm

B: 95 cm

H: 133 cm

V: 300 kg

Dobbelt skraldespandsskjuler
- m/låge

AK6014804 | Standard

Classic

Struktur

https://ingarden.dk/produkter/40-bordbaenkesaet/33936-bord-baenkesaet-med-ryglaen/
https://ingarden.dk/produkter/40-bordbaenkesaet/33936-bord-baenkesaet-med-ryglaen/


L: 230 cm

B: 95 cm

H: 133 cm

V: 244 kg

Triple skraldespandsskjuler
- Åben

AK60148570 | Standard
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Triple skraldespandsskjuler

Classic

Struktur



Billeder | Ammendrup Park
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Affalds- og renovationsområde

Mange kommuner har etableret ordninger
for sortering af organisk affald, plast, papir,
pap, metal, glas, restaffald, småt elektronik,
farligt affald og storskrald m.v. Dette giver
ofte anledning til mange skraldespande.
Derfor tilbyder vi kundespecifikke løsninger
efter kundens egne mål til at lave et
affaldsområde, som indskærmer
skraldespandene. 

Du kan selv være med til at skræddersy din
løsning, så området bliver præcist som du
ønsker det. 

Affaldsområdet kan være med eller uden
låge alt efter kundens behov. 

Som udgangspunkt leveres
renovationsområdet ikke samlet. Selve stål
stellet er fuldsvejset i sektioner. Dette
nedstøbes eller boltes fast til underlaget
først, derefter indsættes
genbrugsplastplankerne i stål stellet. 

Monteringen kan enten gøres af kunden 
 eller af vores montagesamarbejdspartner.  

Affalds- og renovationsområde



Solid kerne

Genvundet kvalitet

100% plastik affald

Gennemfarvet 

100 % genanvendelig

Evigheds holdbar

Skabt til udendørs brug 

UV-bestandig

Vejrbestandig

Ikke absorberende

Glide fri Rådner ikke

Naturlig tekstur

Graffiti resistent

Evigheds udseende 

Vedligeholdelses fri

Ridser kan fjernes

Fleksibel

Stærker end nogensinde

Splintfri

Nem at behandle

Modstandsdygtig
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Materialer

GovaPlast

Plastplankerne består af to forskellige typer plastik: PP (polyethylen), som er et utrolig
fleksibelt materiale, der gør at plankerne ikke flækker ved høj belastning og PE (poly-
propylen) plast som udgør stivheden i plastplanken. 
Govas plastplanker er vores favorit grundet deres materiale kombination, der skaber en
utrolig kvalitet. 

Hos InGarden har vi egen smede produktion beliggende i Midtjylland med
maskinværksted, svejsekabine samt montageafdeling.   

InGardens skraldepand er produceret i varmgalvaniseret stål, som opfylder de
danske standarder og miljøkrav (ISO 1461).  
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