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Miljöstationer är en viktig del av industrin. Vi har lösningen på hur du förbättrar och effektiviserar 

– oavsett om arbetsplatsen är stor eller liten. Här är produkterna som gör jobbet!

GUIDE TYPARBETSPLATS – MILJÖSTATIONER 

Miljögolv

Kan användas vid enskild arbetsstation eller 

skapa ett miljögolv.

3 Gasskåp Typ E130

Säker förvaring av gastuber.
8 Fatbandage

Akut stoppande av läckage.
13 Miljöskåp

Säker förvaring av kemikalier, med 

plexiglasdörrar för bra översikt.

18 Spillbarriär

En fl exibel spärr som hindrar vätskor att rinna ner 

i brunnar.
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Pallställ med pallställslådor

Vallar in dina vätskor i pallstället. 

Eliminerar risken för läckage. 

4 Fatvagn stående PE

Hindrar spill under transport.
9 Fatpall

Invallning som enkelt går att fl ytta med 

pallyftare eller truck.

14 Hyllställ

Effektiv smågodsförvaring, monteras 

utan skruv och mutter.

19 Miljöcontainer

Invallad container som skyddar mot väder 

och vind samt minimal risk för läckage.
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Marin Absorberande Rundlänsa

Flexibelt och effektivt sätt att ta upp olja på.
2 Brandklassat högskåp Typ 90

Säker förvaring av brandfarliga kemikalier 

(EN 14470-1).

7 Absorbent Gigant SMS Universal

Som förebyggande skydd eller hög-

absorberande torkduk.

12 Tippcontainer

Hantering av avfall. Med automatisk 

tömningsfunktion.

17 22 Tippcontainer Robust

Tätsvetsad container med automatisk 

tömningsfunktion.

Miljöskåp i plåt

Flexibel inredning. Med tryckfjäder i taket som 

gör det lätt att öppna och stänga.

25Fatlyftare

Ergonomisk lastning och hantering av fat.
5 Lysrörsbag

För hantering av gamla lysrör. 

Reglerbar med bärrem.

10 Fatvagn

Hindrar läckage och spill. För två fat.
15 Avfallsbehållare stål

Säker sortering och hantering av lösnings-

medel och brännbart avfall.
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1 Marin skärmlänsa

Läggs i lugnare vattendrag och går 

mycket snabbt att lägga ut.

T-Spärr

Hindrar effektivt vätskor från att rinna ut eller in.
6 Avfallsbehållare

Kombinera kärl och färg på lock.
11 Verkstadsmatta Tufftex

Hög absorberingsförmåga. Absorberar olja och 

kemikalier. Tål varma spånor.

16 Beredskapsbox OilOnly

Innehåller allt för att akut hantera ett läckage.
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KONTAKTA OSS GÄRNA 
FÖR MER INFORMATION OM 

MILJÖSTATIONER
www.gigant.se

gigant@gigant.se

Telefon: 0322-60 68 50

blog.gigant.se


