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Efnisyfirlit
Matvælaiðnaður

Ker

Polyurethane ,PUR, einangruð ker
Gerð 300 PUR einangrað ker / 20156
Gerð 350 PUR einangrað ker / 20157
Gerð 400 PUR einangrað ker / 20240
Gerð 450 PUR einangrað ker / 20158
Gerð 460 PUR einangrað ker / 20159
Gerð 600 PUR einangrað ker / 20260
Gerð 660 PUR einangrað ker / 20163
Gerð 700 PUR einangrað ker / 20270
Gerð 1000 PUR einangrað ker / 20170
Gerð 1010 PUR einangrað ker / 20173
Gerð 1400 PUR einangrað ker / 20176

Polyethylene, PE, einangruð ker
Gerð 400 PE einangrað ker / 20658
Gerð 460 PE einangrað ker / 20559
Gerð 600 PE einangrað ker / 20676
Gerð 660 PE einangrað ker / 20563
Gerð 700 PE einangrað ker / 20687

Aukahlutir fyrir ker
Lok
Pækilplata / 20300
Gúmmíteygja fyrir gerðir 400-1400 / 95523
Gúmmíteyja fyrir lok af gerðunum 300 og 350 / 95522
Tappi fyrir ker / 95511
Tappi með ¾ gati / 95512
Lykill fyrir 50 mm tappa / 95525

Vörubretti

Vörubretti
Evrópubretti / 21100
Evrópubretti með innri kanti / 21101
Evrópubretti með ytri kanti / 21102
Iðnaðarbretti / 21105
Iðnaðarbretti með innri kanti / 21106
Iðnaðarbretti með ytri kanti / 21107
Togarabretti / 21109

Línubalar

Línubalar
70 lítra línubali / 21512
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80 lítra Línubali / 21514
100 lítra línubali / 21513

Frauðplastkassar

Frauðplastkassar
Flakakassi 3 - 5 kg / 00 5FK
Flakakassi 3 - 5 kg, með götum / 00 5FK/G
Flakakassi 7kg / 00 7FK
Flakakassi 7kg, með götum / 00 7FK/G
Flakakassi 7 kg, langur / 00 7FKL
Flakakassi 10 kg / 00 10FK
Flakakassi 13 kg / 00 13FK
Flakakassi 15 kg / 00 15FK
Flakakassi 15 kg, með götum / 00 15FK/G
Bolfiskkassi 26 kg / 00 60K
Bolfiskkassi 26 kg, með götum / 00 60KG
Bolfiskkassi 45 kg / 00 90K

Falskir botnar
Falskur botn fyrir flakakassa / 00 5-7FKB
Falskur botn fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 60B
Falskur botn fyrir 45 kg bolfiskkassa / 00 90B

Aukahlutir fyrir frauðplastkassa
Bleiur fyrir bolfiskkassa / 00 Bleiur
Bleiur fyrir flakakassa, 240 x 150 mm / 00 ble03
Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7Y
Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7I
Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7YL
Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7IL
Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa / 00 pok13Y
Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15Y
Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15I
Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 pokBO
Gelmottur 150 gr. / 00 GM150
Gelmottur 300 gr. / 00 GM300

Geymar

Lóðréttir geymar
Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185
Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200
Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212
Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250
Ø Þungur 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255
Lindarbrunnur / 40050
Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248

Láréttir geymar, Ø 1000 mm
1000 l. sléttur geymir / 40500
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1000 l. þungur sléttur geymir / 40503
1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505
1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507
1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510
1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512
Samsettir Ø 1000 mm geymar

Láréttir Geymar, Ø 1200 mm
2050 l. sléttur geymir / 40600
2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603
2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605
2050 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40607
2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610
2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613
Samsettir Ø 1200 mm geymar

Láréttir geymar, Ø 1400 mm
4300 l. geymir með mannopi / 40700
4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702
Samsettir Ø 1400 mm geymar

Tunnur
Tunna 100 l. / 35150
Tunna 100 l. (þverbundið efni) / 35152

Flutningsgeymar
870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141

Ferhyrndir geymar
350 l. geymir / flotholt / 60230
500 l. geymir / flotholt / 60234

Fituskiljur

Fituskiljur - CE merktar
Fastefnaskiljur við fituskiljur, tafla
Fituskiljur skv. IST EN 1825

Byggingariðnaður

Brunnar

Ø 400 mm, fráveitubrunnar og framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 400 mm / 40140
Framlengingar á Ø 400 mm fráveitubrunna / 40181

Ø 600 mm, fráveitubrunnar, framlengingar og stillanlegar framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40170
Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40180
Framlengingar á fráveitubrunna Ø 600 mm / 40183 / 40185
Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur. / 40276
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1000 mm,brunnbotnar og framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 1000mm, minni gerð / 40150
Ø 1000 mm frárennslisbrunnur, stærri gerð / 40160
Framlengingar á Ø 1000 mm botnstykki / 40250 / 40254 / 40256
Framlengingar með þrepum á Ø 1000 mm botnstykki /undirliggjandi framlengingar / 40258 /
40260 / 40262

Keila
Keila / 40203 / 40204
Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur / 40276

Sandföng og stillanlegar framlengingar (teleskope)
40 l. sandfang / 40198
80 l. sandfang / 40215
Framlenging á sandfang / 40199
Teleskop fyrir sandfang / 40270

Lok
Plastlok Ø 660 mm / 62457
Lokunarbúnaður fyrir plastlok / 95508
Ø 480 mm steypt brunnlok / 90180
Ø 680 mm steypt brunnlok / 90199
Ø 680 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90200
Ø 1090 mm brunnlok / 90201
Ø 1090 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90202
Ø 650 mm brunnlok, heitgalvaniserað / 90300

Brunnhringir
Sandfangshringur / 90204
Brunnhringur fyrir Ø 400 mm brunn / 90205
Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn / 90209
Keilubrunnhringur / 90215
Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn, þungur / 90303

Gúmmíhringir
Gúmmí fyrir teleskop Ø 600 mm / 40279
Gúmmí fyrir teleskop á sandfang / 40272
Ø 110 mm þéttihringur / 95420
Ø 160 mm þéttihringur / 95422
Ø 200 mm þéttihringur / 95424
Ø 250 mm þéttihringur / 95426

Olíuskiljur

Stakar olíuskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm olíuskiljur
Ø 1200 mm olíuskiljur
Ø 1400 mm olíuskiljur

Stakar sandskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm sandskiljur
Ø 1200 mm sandskiljur
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Ø 1400 mm sandskiljur

Sambyggðar sand- og olíuskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur
Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur
Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur

Samsettar olíuskiljur - CE merktar
Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur
Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur

Olíusorageymar
Olíusorageymar

Fituskiljur

Fituskiljur - CE merktar
Fastefnaskiljur við fituskiljur
Fituskiljur skv. IST EN 1825

Rotþrær

Rotþrær
CE merktar rotþrær
Rotþrær í einu stykki
Tvískiptar rotþrær

Kapalbrunnar

Kapalbrunnar
Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455
Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458
Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507

Millidráttarkassi

Millidráttarkassi
Millidráttarkassi / 62453

Einangrunarplast

Einangrunarplast - CE merkt

Takkamottur

Takkamottur
Takkamotta / 01 takkapl.

Vegatálmar

Vegatálmar
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VT 330 vegatálmi / 61200
VT 100 vegatálmi / 61215

PVC fráveituefni

PVC fráveituefni
PVC frárennslisrör
PVC greinar
PVC hné
PVC minnkanir
PVC lok
PVC skotmúffur
PVC einstefnulokar

Sumarbústaðir

Rotþrær

Rotþrær
CE merktar rotþrær
Rotþrær í einu stykki
Tvískiptar rotþrær

Geymar

Lóðréttir geymar
Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185
Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200
Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212
Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250
Þungur Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255
Lindarbrunnur / 40050
Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248

Láréttir geymar, Ø 1000 mm
1000 l. sléttur geymir / 40500
1000 l. þungur sléttur geymir / 40503
1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510
1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512
1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505
1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507
Samsettir Ø1000 mm geymar

Láréttir Geymar, Ø 1200 mm
2050 l. sléttur geymir / 40600
2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603
2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610
2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613
2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605
2050 l. þungur geymir með mannopi eða tveimur stútum / 40607
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Samsettir Ø1200 mm geymar

Láréttir geymar, Ø 1400 mm
4300 l. geymir með mannopi / 40700
4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702
Samsettir Ø1400 mm geymar

Tunnur
Tunna 100 l. / 35150

Flutningsgeymar
870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141

Ferhyrndir geymar
350 l. geymir / flotholt / 60230
500 l. geymir / flotholt / 60234

Heitir pottar

Heitir pottar
Heitir pottar
Lok á heita potta / vaðlaug

Jarðgerðarílát

Jarðgerðarílát
Landbúnaðarráðherrann / 63100
Garðyrkjustjórinn / 63200
Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300

Einangrunarplast

PVC fráveituefni

PVC fráveituefni
PVC frárennslisrör
PVC hné
PVC greinar
PVC minnkanir
PVC lok
PVC skotmúffur
PVC einstefnulokar

Takkamottur

Takkamottur
Takkamotta / 01 takkapl.

Aðrar Vörur
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Sand og saltkistur

Sand og saltkistur
Salt- og sandkista / 61240

Olíugeymar

Olíugeymar
Olíugeymir / 40615

Kapalbrunnar

Kapalbrunnar
Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455
Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458
Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507

Jarðgerðarílát

Jarðgerðarílát
Landbúnaðarráðherrann / 63100
Garðyrkjustjórinn / 63200
Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300

Vegatálmar

Vegatálmar
VT 330 vegatálmi / 61200
VT 100 vegatálmi / 61215



M a tv æla ið n a ð u rK e rP o ly u re th a n e  ,P U R , e in a n g ru ð  k e r

Gerð 300 PUR einangrað ker / 20156

Vörulýsing

Gerð 300, einangrað ker er fjölhæft með margþætt notkunarsvið og hentar vel þar sem pláss er lítið. Þetta ker er mikið
notað um borð í bátum fyrir ferskan og ísaðan fisk og eins inni í fiskvinnslum. Kjötgeirinn notar þetta ker mikið til
geymslu kældra matvara og eins til ýmiskonar vinnslu.  Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins
og hægt er að hífa kerið með stroffum. Snúningur um 180  með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Hægt
er að stafla nýjum kerum af þessari gerð, með hráefni/fiski, upp í nokkrar hæðir en hafa verður í huga , hverju sinni, í
hvaða ástandi kerin eru þegar það er gert.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

255 910 710 680 26



Gerð 350 PUR einangrað ker / 20157

Vörulýsing

Gerð 350, einangrað ker er eins að öllu leyti og gerð 300 nema að það er stærra. Kerið er fjölhæft með margþætt
notkunarsvið og hentar vel þar sem pláss er lítið. Þetta ker er mikið notað um borð í bátum fyrir ferskan og ísaðan fisk
og eins inni í fiskvinnslum. Kjötgeirinn notar þetta ker mikið til geymslu kældra matvara og eins til ýmiskonar vinnslu. 
Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins og hægt er að hífa kerið með stroffum. Snúningur um 180
 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Hægt er að stafla nýjum kerum af þessari gerð, með
hráefni/fiski, upp í nokkrar hæðir en hafa verður í huga , hverju sinni, í hvaða ástandi kerin eru þegar það er gert.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

322 920 760 730 29



Gerð 400 PUR einangrað ker / 20240

Vörulýsing

Gerð 400 PUR einangrað ker er fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega
vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 400 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að
hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð
kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu
ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með
gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 400 getur staflast með gerðum 600 og 700
enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun
fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

400 1200 1000 570 41

http://borgarplast.is/is/borgarplast/flutningastadall


ISO_6780_isl

Gerð 450 PUR einangrað ker / 20158

Vörulýsing

Gerð 450 PUR einangrað ker er mjög fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Það er
sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Grunnstærð kersins er 80 x 120 cm og fellur þar með undir
svokallaða evrópustærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá
öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur.
Einangrunarþykkt er mikil eða sú mesta á kerum Borgarplasts minni en gerða 1000. Kerið hefur því
mjög góða einangrunarhæfni jafnframt verulegri burðargetu við stöflun. Þá er kerið sniðið að
Sjóflutningsgámum og flutningabílum. Kerið er grunnt (53cm) og skilar því af sér hráefni í góðu
ástandi. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út
frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

430 1170 810 690 35

http://borgarplast.is/pdf/is/borgarplast/flutningastadall


Gerð 460 PUR einangrað ker / 20159

Vörulýsing

Gerð 460 PUR einangrað ker er með tiltörulega litla innandýpt (43cm) og skilar því af sér hágæðavöru. Ker 
þetta er orðið langvinsælasta ker á Íslandi og eins í helstu nágrannalöndunum. Langstærsti eigandi 
einangraðra kera í heiminum er keraleigufyrirtækið Umbúðamiðlun ehf með um 35.000 ker (2004), að 
megninu til af gerðinni 460 og nánast öll frá Borgarplasti. Ótrúleg ending er á þessum kerum miðað við 
harðræði það sem þau verða að búa við en meðal líftími þeirra hefur reynst vera 7-8 ár eða jafnvel meira. 
Notkunarsvið þess er aðallega í ferskum ísuðum fiski um borð í bátum og togurum. Einnig eru þau notuð 
við hverskonar matvælavinnslu og eins við flutning á kjöti og fiski. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum 
og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með 
gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 460 getur staflast með gerð 660. Við stöflun fullhlaðinna kera verður 
að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stöflun gerðar 460 PUR

Til að tryggja öryggi við stöflun kera þarf að hafa eftirfarandi í huga:

- að kerin sitji rétt ofan í kerinu fyrir neðan
- að stæðan halli ekki
- að kerin séu óskemmd á hornum
- að kerveggir gúlpi ekki út (er merking um skertan burð)

Hámarksþyngd kers og hámarksfjöldi kera í stæðu

Skorðuð stæða er stæða sem hefur stuðning frá öllum hliðum.
Fjöldi kera í töflunni miðast við ný ker frá verksmiðju sem eru með fullan styrk. Þeir sem vinna með kerin verða ávallt
að meta hæfni þeirra og ástand áður en þeim er staflað.

Hífing gerðar 460 PUR

Til að tryggja öryggi við hífingu kera skal aðeins nota CE merktan hífibúnað.
Ávalt skal hífa kerin á öllum fjórum hornum í einu.
Hve mörg ker er hægt að hífa í einu fer eftir þyngd þeirra.



Hámarksþyngd í keri og hámarksfjöldi kera við hífingu

Fjöldi kera í töflunni miðast við ný ker frá verksmiðju sem eru með fullan styrk.
Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand áður en hífing fer fram.
Aldrei ætti að hífa ker ef halda er teygð eða greinilegir áverkar á henni.
Aldrei ætti að hífa meira en 1.8 tonn í einu. 
Ráðlegt er að hafa álagsmæli á hífi sem sýnir kranastjóra þyngd þess sem híft er.
Kerin eru merkt með dags, mánaðar og árs merkingum sem er að finna á utanverðum botni þeirra. Ársmerking fyrir árið
2012 er U og áfram í stafrófsröð.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

430 1220 1030 580 41



ISO_6780_isl

Gerð 600 PUR einangrað ker / 20260

Vörulýsing

Gerð 600 PUR einangrað ker er fjölhæft og hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt
í fisk og kjötvinnslu. Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er
að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er
100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780.
Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara
eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 600 getur staflast með gerðum 400 og 700 enda hafa
þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun fullhlaðinna kera
verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

600 1200 1000 750 51

http://borgarplast.is/pdf/is/borgarplast/flutningastadall


Gerð 660 PUR einangrað ker / 20163

Vörulýsing

Gerð 660 PUR einangrað ker er sívinsælt og er mikið notað um borð í fiskiskipum, í saltfiskvinnslu, í
lageringu á rækju, við flutning á fiski og kjöti, í loðnuhrognavinnslu, við slátrun á fiski og víðar.
Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á
haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 660 getur
staflast með gerð 460. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta
stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stöflun gerðar 660 PUR

Til að tryggja öryggi við stöflun kera þarf að hafa eftirfarandi í huga:

- að kerin sitji rétt ofan í kerinu fyrir neðan
- að stæðan halli ekki
- að kerin séu óskemmd á hornum
- að kerveggir gúlpi ekki út (er merking um skertan burð)

Hámarksþyngd kers og hámarksfjöldi kera í stæðu

Skorðuð stæða er stæða sem hefur stuðning frá öllum hliðum.
Fjöldi kera í töflunni miðast við ný ker frá verksmiðju sem eru með fullan styrk. Þeir sem vinna með kerin verða ávallt
að meta hæfni þeirra og ástand áður en þeim er staflað.

Hífing gerðar 660 PUR

Til að tryggja öryggi við hífingu kera skal aðeins nota CE merktan hífibúnað.
Ávalt skal hífa kerin á öllum fjórum hornum í einu.
Hve mörg ker er hægt að hífa í einu fer eftir þyngd þeirra.

Hámarksþyngd í keri og hámarksfjöldi kera við hífingu



Fjöldi kera í töflunni miðast við ný ker frá verksmiðju sem eru með fullan styrk.
Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand áður en hífing fer fram.
Aldrei ætti að hífa ker ef halda er teygð eða greinilegir áverkar á henni.
Aldrei ætti að hífa meira en 1.8 tonn í einu. 
Ráðlegt er að hafa álagsmæli á hífi sem sýnir kranastjóra þyngd þess sem híft er.
Kerin eru merkt með dags, mánaðar og árs merkingum sem er að finna á utanverðum botni þeirra. Ársmerking fyrir árið
2012 er U og áfram í stafrófsröð.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

630 1220 1030 750 51



Gerð 700 PUR einangrað ker / 20270

Vörulýsing

Gerð 700 PUR einangrað ker er fjölhæft og hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt
í fisk og kjötvinnslu. Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er
að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er
100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780.
Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara
eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 700 getur staflast með gerðum 400 og 600 enda hafa
þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun fullhlaðinna kera
verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

700 1200 1000 860 55

http://borgarplast.is/is/borgarplast/flutningastadall


Gerð 1000 PUR einangrað ker / 20170

Vörulýsing

Gerð 1000 PUR einangrað ker er mikið notað í saltfiskverkun, við flutning á fiski, við laxaslátrun, lageringu á rækju og
víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og
snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og
meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

960 1500 1200 890 86



Gerð 1010 PUR einangrað ker / 20173

Vörulýsing

Gerð 1010 PUR Einangrað Ker er aðeins minna en gerð 1000 en að öðru leiti eru þessar gerðir mjög líkar. Gerð 1010 er
mikið notað í saltfiskverkun, við flutning á fiski, við laxaslátrun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá
2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með
gaffallyftara eða kerahvolfara. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út
frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

930 1470 1170 880 86



Gerð 1400 PUR einangrað ker / 20176

Vörulýsing

Gerð 1400 PUR Einangrað Ker er stærsta og öflugasta ker Borgarplasts. Þessi gerð er aðallega notuð til þess að ísa
ferkan túnfisk sem veiddur er í fjarlægum löndum og heimsálfum. Helstu notkunarsviðs þessa kers á Íslandi er í
saltfiskvinnslu, lageringu á rækju, laxaslátrun og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá
öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Við
stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1250 1990 1170 880 120



P o ly e th y le n e , P E , e in a n g ru ð  k e r

Gerð 400 PE einangrað ker / 20658

Vörulýsing

Gerð 400 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt
fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu.
Gerð 400 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20%
betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og
fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir
gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara eða
kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 400 getur staflast með gerðum 600 og 700 enda hafa þau
sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. 
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á
móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta
ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

400 1200 1000 570 51

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


Gerð 460 PE einangrað ker / 20559

Vörulýsing

Gerð 460 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt ker sem hentar til
margra ólíkra nota. Þetta ker hentar vel t.d. í saltfiskverkun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2
hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með
gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 460 getur staflast með gerð 660, enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika,
munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á
móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta
ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

430 1220 1030 580 51



Gerð 600 PE einangrað ker / 20676

Vörulýsing

Gerð 600 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt
fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu.
Gerð 600 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20%
betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og
fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir
gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara eða
kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 600 getur staflast með gerðum 400 og 700 enda hafa þau
sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á
móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta
ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

600 1200 1000 750 65

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


Gerð 660 PE einangrað ker / 20563

Vörulýsing

Gerð 660 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt ker sem hentar til
margra ólíkra nota. Þetta ker hentar vel t.d. í saltfiskverkun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2
hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með
gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 660 getur staflast með gerð 460, enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika,
munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á
móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta
ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

630 1220 1030 750 65



Gerð 700 PE einangrað ker / 20687

Vörulýsing

Gerð 700 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt
fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu.
Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20%
betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og
fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir
gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180  með gaffallyftara eða
kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 700 getur staflast með gerðum 400 og 600 enda hafa þau
sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á
móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta
ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

700 1200 1000 860 70

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


A u k a h lu tir fy rir k e r

Lok

Vörulýsing

Fáanleg eru polyurethane (PUR) einangruð lok á öll ker Borgarplasts. Hægt er að stafla einu eða fleiri kerum ofan á ker
með loki. Stöflunarhæð fer eftir þyngd kera. Lokin eru fest við kerin með sterkum og endingargóðum gúmmíteygjum.
Teygjurnar eru úr gummí sem inniheldur vörn gegn útfjólubláum geislum og eykur það mjög á ending þeirra.



Pækilplata / 20300

Vörulýsing

Plata þessi er notuð við pæklun í Borgarplastkerum af gerðunum 400, 600, 460 og 660. Platan er hönnuð með þeim
hætti að þegar kerum er staflað þá halda fætur yfirliggjandi kers plötunni niður í pæklinum. Á efsta kerið er þá notað lok
og eins ef kerum er ekki staflað.



Gúmmíteygja fyrir gerðir 400-1400 / 95523

Vörulýsing

Sterk og endingargóð gúmmíteygja sem er notuð til að festa lokin á kerin. Teygjurnar eru úr gúmmí sem innheldur vörn
gegn útfjólubláum geislum og eykur það mjög á endingu þeirra.
Fyrir Borgarplast lok af gerðinni 400, 450, 460, 600, 660, 700, 1000, 1010 og 1400.



Gúmmíteyja fyrir lok af gerðunum 300 og 350 / 95522

Vörulýsing

Sterk og endingargóð gúmmíteygja sem er notuð til að festa lokin á kerin. Teygjurnar eru úr gúmmí sem innheldur vörn
gegn útfjólubláum geislum og eykur það mjög á endingu þeirra.
Fyrir Borgarplast lok af gerðunum  300 og 350.



Tappi fyrir ker / 95511

Vörulýsing

50 mm skrúftappi sem passar á öll ker Borgarplasts.



Tappi með ¾ gati / 95512

Vörulýsing

Þessi 50 mm tappi er með ¾” gati með röragengjum sem má nota til þess að tengja t.d. slöngu eða krana (no.95520) við
kerið. Passar á öll ker Borgarplasts.



Lykill fyrir 50 mm tappa / 95525

Vörulýsing

Lykill sem passar fyrir 50 mm Borgarplast tappa (nr.95511 og 95512).



V ö ru b re ttiV ö ru b re tti

Evrópubretti / 21100

Vörulýsing

Gerð 21100 er með upp-hleyptri þekju til þess að vörur renni síður til á brettinu. Burðargeta brettisins
er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar
sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari
bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur
um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð
vörubretta í heiminum. 
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1200 800 150 17

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


Evrópubretti með innri kanti / 21101

Vörulýsing

Gerð 21101 er með sléttu yfirborði og 22 mm háum innri kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg
á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla
á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta
borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur
um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð
vörubretta í heiminum. 
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1200 800 150 18

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


Evrópubretti með ytri kanti / 21102

Vörulýsing

Gerð 10100K er með sléttu yfirborði og 22mm háum ytri kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e.
gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í
um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti.
Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1230 830 150 18



Iðnaðarbretti / 21105

Vörulýsing

Gerð 21105 er með upphleyptri þekju til þess að vörur renni síður til á brettinu. Burðargeta brettisins
er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar
sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari
bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur
um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð
vörubretta í heiminum. 
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1200 1000 160 22

http://borgarplast.com/is/borgarplast/flutningastadall


Iðnaðarbretti með innri kanti / 21106

Vörulýsing

Gerð 21106 er með sléttu yfirborði og 22mm háum innri-kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á
sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á
endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið
meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur
um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð
vörubretta í heiminum.
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1200 1000 160 23

http://borgarplast.is/is/borgarplast/flutningastadall


Iðnaðarbretti með ytri kanti / 21107

Vörulýsing

Gerð 21107er með sléttu yfirborði og 22mm háum ytri-kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e.
gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í
um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti.
Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1230 1030 160 23



Togarabretti / 21109

Vörulýsing

Togarabrettið er með sléttu yfirborði og 22mm háum kanti og passar fyrir 70 og 90 lítra plastkassa. Hægt er að hífa
brettið með stroffum.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1090 890 160 18



L ín u b a la rL ín u b a la r

70 lítra línubali / 21512

Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa
þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar
einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
7o lítra balinn er hannaður fyrir smærri báta þar sem rými er takmarkað. Þeir taka mest eitt bjóð með 4mm línu og allt að
500 króka.



80 lítra Línubali / 21514

Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa
þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar
einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
80 lítra balinn tekur mest eitt bjóð með 6mm línu og allt að 500 króka. Hægt er að fá gúmmíhring á botninn sem eykur
stöðugleikann. 80 l. Balinn er sá sem mest selst.



100 lítra línubali / 21513

Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa
þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar
einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
100 lítra balinn var upphaflega hannaður fyrir notkun í stærri línuveiðurum og passar þar inní flestöll rennukerfi. Hann
tekur mest fjórar lóðir af 7mm línu, eða 450 króka.Vinsældir hans hafa minnkað sem línubala eftir að eftir að
beitningavélar komu í flest línuskip.



F ra u ð p la s tk a s s a rF ra u ð p la s tk a s s a r

Flakakassi 3 - 5 kg / 00 5FK

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 3 - 5 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

5 400x266x130 360x226x90 7,3 0,194



Flakakassi 3 - 5 kg, með götum / 00 5FK/G

Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum  og loki fyrir 3 - 5 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

5 400x266x130 360x226x90 7,3 0,194



Flakakassi 7kg / 00 7FK

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 7 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

7 400x266x155 360x225x118 9,5 0,215



Flakakassi 7kg, með götum / 00 7FK/G

Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum og loki fyrir 7 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

7 400x266x155 360x225x118 9,5 0,215



Flakakassi 7 kg, langur / 00 7FKL

Vörulýsing

Langur frauðplastkassi með loki fyrir 7 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

7 470x250x165 425x205x125 10,9 0,242



Flakakassi 10 kg / 00 10FK

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 10 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

10 600x266x156 556x222x115 14,1 0,330



Flakakassi 13 kg / 00 13FK

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 13 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

13 472x350x187 422x303x135 17,2 0,399



Flakakassi 15 kg / 00 15FK

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 15 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

15 600x266x202 553x222x160 19,6 0,385



Flakakassi 15 kg, með götum / 00 15FK/G

Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum og loki fyrir 15 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

15 600x266x202 553x222x160 19,6 0,385



Bolfiskkassi 26 kg / 00 60K

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 26 kg af bolfisk.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

26 800x400x260 745x340x206 53 0,884



Bolfiskkassi 26 kg, með götum / 00 60KG

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki og götum fyrir 26 kg af bolfisk. Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr
kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

26 800x400x260 745x340x206 53 0,884



Bolfiskkassi 45 kg / 00 90K

Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 45 kg af bolfisk. Þetta er lang stærsti frauðplastkassi á íslenska markaðnum og þó víðar
væri leitað.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í
matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg) Utanmál með loki LxBxH (mm) Innanmál LxBxH (mm) Rúmmál (lítrar) Þyngd (kg)

45 1160x400x290 1080x330x235 85 1,4



F a ls k ir b o tn a r

Falskur botn fyrir flakakassa / 00 5-7FKB

Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

352 220 15 (með töppum) 0,015



Falskur botn fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 60B

Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

730 330 30 (með töppum) 0,075



Falskur botn fyrir 45 kg bolfiskkassa / 00 90B

Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

1080 330 30 (með töppum) 0,110



A u k a h lu tir fy rir fra u ð p la s tk a s s a

Bleiur fyrir bolfiskkassa / 00 Bleiur

Vörulýsing

Bleyjurnar draga í sig vökva af bráðnuðum ís og halda þannig innihaldinu þurrari.
Við 25 kg álag er vatnsdrægni um 5,5 lítrar í bolfiskkassa. 115 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm)

790 350



Bleiur fyrir flakakassa, 240 x 150 mm / 00 ble03

Vörulýsing

Bleyjurnar draga í sig vökva af bráðnuðum ís og halda þannig innihaldinu þurrari.
400 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm)

240 150



Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7Y

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa. 500 stk í kassa.



Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7I

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa. 1000 stk í kassa.



Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00
pok7YL

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa. 500 stk í kassa.



Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00
pok7IL

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa. 1000 stk í kassa.



Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa / 00 pok13Y

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa. 400 stk í kassa.



Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-
15Y

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa. 400 stk í kassa.



Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa / 00
pok10-15I

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa. 750 stk í kassa.



Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 pokBO

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa. 100 stk í kassa.



Gelmottur 150 gr. / 00 GM150

Vörulýsing

Gelmottur, 150 gr.  100 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Þyngd (kg)

230 160 0,150



Gelmottur 300 gr. / 00 GM300

Vörulýsing

Gelmottur, 300 gr. 50 stk í kassa

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Þyngd (kg)

280 160 0,300



G e y m a rL ó ð ré ttir g e y m a r

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185

Vörulýsing

Ø 600 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 320 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

320 600 1140 19,5 Rauður



Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200

Vörulýsing

Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

1150 1000 1400 40 Grænn/Hvítur



Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. /
40212

Vörulýsing

Þungur Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

1150 1000 1400 60 Rauður/Hvítur



Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250

Vörulýsing

Ø 1400 mm, standandi vatnsgeymir með keilu sem er lokaður í báða enda og tekur 2300 l. Notagildi lóðréttra geyma er
fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í
heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt
að sjóða saman og hækka.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 75 Grænn/Hvítur



Ø Þungur 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255

Vörulýsing

Þungur Ø 1400 mm, standandi vatngeymir með keilu sem tekur 2300l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem
dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í
sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman
og hækka.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 100 Rauður/Hvítur



Lindarbrunnur / 40050

Vörulýsing

Lindarbrunnur Ø 600 mm fyrir smærri verkefni svo sem sumarbústaði. Brunninum er ætlað að safna vatni sem síðar er
leitt frá honum með plastpípum á notkunarstað. Frágangur lindarbrunnsins í jörð er vanalega þannig að hreinni grófri
ármöl er mokað að brunninum og utanum mölina er vafinn jarðvegsdúkur til að hindra að mold komist í vatnið á leið þess
í brunninn. 
Brunnurinn er afgreiddur annað hvort botnlaus eða með nokkrum 12 mm götum rétt  yfir botni. Stöðluð útfærsla er með
plastloki og læsanlegum lokubirði.
Hæð lindarbrunnsins fer eftir aðstæðum. Sérsmíðaðir brunnar eru einnig framleiddir fyrir stærri verkefni.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

320 600 1140 19,5 Rauður



Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248

Vörulýsing

Korngeymirinn  er sérhannaður til þreskingar á fóðurkorni og tekur 2300 lítra eða um 1400 kg af korni. Hann er Ø 1400
mm en mjókkar upp í keilu sem er Ø 600 mm að ofan. Að neðan er tæmistútur en einstefnuloki og áfyllingarstútur fylgir
með sé þess óskað.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 55 Hvítur



L á ré ttir g e y m a r, Ø  1 0 0 0  m m

1000 l. sléttur geymir / 40500

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.



1000 l. þungur sléttur geymir / 40503

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø 1000 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1000 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1000 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa
mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1000 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir:



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40500 og 40503:

Vörunúmer 40505 og 40507:



Vörunúmer 40510 og 40512:



L á ré ttir G e y m a r, Ø  1 2 0 0  m m

2050 l. sléttur geymir / 40600

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40607

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



Samsettir Ø 1200 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1200 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1200 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa
mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1200 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

16-18 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40600 og 40603:

Vörunúmer 40605 og 40607:



Vörunúmer 40610 og 40613:



L á ré ttir g e y m a r, Ø  1 4 0 0  m m

4300 l. geymir með mannopi / 40700

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



Samsettir Ø 1400 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1400 mm geymar og grunnstærðir

Hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla Ø1400 geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1400 geymar eru með frá 11 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40700 og 40702:





T u n n u r

Tunna 100 l. / 35150

Vörulýsing

 

100 l. Tunna með 2" og 3/4 " töppum (spons). Litur hvítur.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

100 455 710 6 Hvítur



Tunna 100 l. (þverbundið efni) / 35152

Vörulýsing

100 l. Tunna úr þverbundnu efni. ATH að þverbundið efni má ekki nota undir matvæli. Tunnan er með 2" og 3/4 " töppum
(spons). Litur Hvítur.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

100 455 710 6 Hvítur



F lu tn in g s g e y m a r

870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141

Vörulýsing

870 l. Geymir með Ø200 mm áskrúfuðu þéttu loki sem er bæði notaður til flutninga og geymslu á matvörum og efnavöru.
Á geyminn er hægt að setja áfyllingar- og tæmistúta. Hægt að koma fyrir krana, til tæmingar við botn sem er varinn fyrir
utanaðkomandi ágangi.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

870 1150 950 950 50 Hvítur



F e rh y rn d ir g e y m a r

350 l. geymir / flotholt / 60230

Vörulýsing

350 l. geymir / flotholt.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

350 1600 450 550 20 Hvítur



500 l. geymir / flotholt / 60234

Vörulýsing

500 l. geymir / flotholt.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

500 1000 1000 500 30 Hvítur



F itu s k ilju rF itu s k ilju r - C E  m e rk ta r

Fastefnaskiljur við fituskiljur, tafla

Vörulýsing

Fastefnaskiljur við fituskiljur:



U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem 
er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.



Fituskiljur skv. IST EN 1825

Vörulýsing

Fituskiljur skv. IST EN 1825:



U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.



B y g g in g a rið n a ð u rB ru n n a rØ  4 0 0  m m , frá v e itu b ru n n a r o g  fra m le n g in g a r

Fráveitubrunnar Ø 400 mm / 40140

Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök eru á brunnunum, hvert Ø 110, 160 og/eða 200 mm. Gegnum brunninn, 180° er Ø 250 mm
gegnumrennsli. Hæð brunns er 800 mm. Afrennsli brunnana býður upp á Ø 110, 160, 200 eða 250 mm útrennsli. Tenging
við inntök brunnana geta verið gúmmí, rafmúffur eða spegilsuða. Tenging við afrennsli getur verið skot- eða rafmúffur og
spegilsuða.
Tvennt það síðasttalda þarf undirbúning á verkstæði Borgarplasts.
Á brunninn gengur framlenging nr. 40181. Séu brunnar eða framlengingar á þá í þungaumferð skal nota járnbentan
steinsteyptan brunnhring, ásamt steypujárnskarmi og loki.

 



Öll mál eru í mm.          



Framlengingar á Ø 400 mm fráveitubrunna / 40181

Vörulýsing

Heildarhæð framlenginga er 550 mm. Þar frá dregst 50 mm skörun við samsetningu. Sömu brunnlok notast og við brunna
40140, að ofan . Sé framlengingin í þungaumferð skal nota brunnhringi, vörunúmer 90205.

Öll mál eru í mm.



Ø  6 0 0  m m , frá v e itu b ru n n a r, fra m le n g in g a r o g  s tilla n le g a r fra m le n g in g a r

Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40170

Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök eru á brunnunum, hvert  Ø 110, 160 og 200 mm. Gegnum brunnana, 180° , er að auki Ø 250 mm
gegnumrennsli. Afrennsli brunnana býður upp á Ø 200 eða Ø 250 mm. Hæð brunns er 670 mm. Á brunnana eru notaðar
framlengingar nr. 40183 ,hæð 500 mm, og nr. 40185, hæð 1000 mm. Séu brunnar eða framlengingar á þá í þungaumferð
skal nota steinsteypta járnbenta brunnhringi, 90303, og steypujárnskarma og lok. Inntök brunnana geta tengst gúmmíi,
rafmúffum eða með spegilsuðum. Þau tvö síðasttöldu þarf að undirbúa á verkstæði fyrir afhendingu.
Tenging við afrennsli getur verið raf- eða skotmúffa eða  spegilsuða.

Öll mál eru í mm.



Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40180

Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök, Ø 110 eða 160 mm, eru á hvorri hlið brunnana og  tvö 90°, Ø 110 eða Ø 160 mm. 
Hæð á brunnum er 1000 mm. Gegnum brunnana, 180°, er Ø 160 mm beint gegnumrennsli. Boðið er upp á afrennsli Ø
110 eða 160 mm útrennsli. Á brunnana eru  notaðar framlengingar nr. 40183 og/eða nr. 40185. Séu brunnar eða
framlengingar í  þungaumferð skal  nota steinsteypta járbenta brunnhringi og steypujárnskarma og lok. Inntök og úttök
brunna geta tengst skot- eða rafmúffum eða spegilsuðum.

 
Öll mál eru í mm.



Framlengingar á fráveitubrunna Ø 600 mm / 40183 / 40185

Vörulýsing

Framlengingarnar þessar ganga á bæði fráveitubrunna nr. 40170, 40180 eða keilum 40203 og  40204. Hæð framlenginga
er 500 og 1000 mm. Séu framlengingar notaðar í þungaumferð skal nota járnbenta steinsteyptan brunnhring nr. 90303,
ásamt steypujárnskörmum og lokum.

                                  

Vörunúmer 40183:



Vörunúmer 40185:

Öll mál eru í mm.



Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna,
framlengingar og keilur. / 40276

Vörulýsing

 

Með stillanlegum framlengingum er nottaðir gúmmíhringir, vörunr. 40279.
Með stillanlegum framlengingum í umferð er algjör nauðsyn á notkun járnbentra steinsteyptra brunnhringja.

Öll mál eru í mm



1 0 0 0  m m ,b ru n n b o tn a r o g  fra m le n g in g a r

Fráveitubrunnar Ø 1000mm, minni gerð / 40150

Vörulýsing

Botnstykkin með tveimur 45° hliðarinntökum, Ø 110-200 mm. Gegnum brunnana, 180°, er Ø 250 mm gegumrennsli.
Afrennsli brunnana  eru  valkostirnir Ø 160-200 og 250 mm. Hæð brunnbotnanna er 750 mm. Brunnbotnarnir þola
þungaumferð. Fjölbreyttir tengimöguleikar eru við inntök brunnana þ.e. gúmíþéttingar, rafmúffur og spegilsuður. Tvennt
það síðastalda þarf undirbúning á verkstæði Borgarplasts. Á afrennsli eru tengimöguleikar skot- og rafmúffur eða
spegilsuður.  Á botnstykkin eru notaðar framlengingar og/eða keilur.



Öll mál eru í mm.



Ø 1000 mm frárennslisbrunnur, stærri gerð / 40160

Vörulýsing

Á botnstykkin er tvö 45° hliðarinntök, Ø 110-315 mm. Gegnum brunninn, 180°, er Ø 400 mm
gegnumrennsli. Afrennsli brunnana er Ø 250, 315 og 400 mm.  Hæð brunnbotnana er 750 mm og þola þeir þungaumferð.
Tengimöguleikar við inntök brunnbotna eru valkostir gúmmíþétting, rafmúffur, og spegilsuða.  Tvennt það síðastalda
þarfa að undirbúa á verkstæði Borgarplasts. Tenging við afrennsli geta verið skot- eða rafmúffur eða spegilsuða. 

Á botnstykkin eru notaðar framlengingar eða keilur.

 



Öll mál eru í mm.



Framlengingar á Ø 1000 mm botnstykki / 40250 / 40254 /
40256

Vörulýsing

Framlengingarnar eru fyrir botnstykki nr. 40150 og nr. 40160. Á framlengingarnar koma annaðhvort 
aðrar framlengingar eða keila. Framlengingarnar þola þungaumferð. Hæð framlenginga er 1620 mm, 1070 mm eða 520
mm brúttó. Áframhaldið getur verið framlenging + keila eða aðeins keila.

Grunnmynd:

Vörunúmer 40250:



Vörunúmer 40254:

Vörunúmer 40256:

Öll mál eru í mm.



Framlengingar með þrepum á Ø 1000 mm botnstykki
/undirliggjandi framlengingar / 40258 / 40260 / 40262

Vörulýsing

Framlengingarnar eru þær sömu og nr. 40250, 40254 og 40256 nema hvað þrep eru eru til staðar. Hæð er sú sama svo
og önnur viðmið frá nr. 40250, 40254 og 40256. Hæð 1620 mm brúttó. Áframhaldið getur verið keila eða önnur
framlenging.

 

Grunnmynd:

Vörunúmer 40258:



Vörunúmer 40260:

Vörunúmer 40262:

Öll mál eru í mm.



K e ila

Keila / 40203 / 40204

Vörulýsing

Keila er breytistykki til að komast frá 1000 mm niður í 600 mm. Gerður er greinamunur á keilum í þungumferð (40203) og
þeim sem staðsettar eru vel utan bifreiðaumferðar (40204).

Öll mál eru í mm.



Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna,
framlengingar og keilur / 40276

Vörulýsing

Með stillanlegum framlengingum er nottaðir gúmmíhringir, vörunr. 40279.
Með stillanlegum framlengingum í umferð er algjör nauðsyn á notkun járnbentra steinsteyptra brunnhringja.

Öll mál eru í mm



S a n d fö n g  o g  s tilla n le g a r fra m le n g in g a r (te le s k o p e )

40 l. sandfang / 40198

Vörulýsing

Þetta sandfang tekur um 40 l af jarðefnum áður en það stíflast og er ætlað á stað þar sem minna er um að vera t.d. á
minni bílaplönum.
Sandföngin eru þannig hönnuð að þau eru með vatnslás sem tryggir að hreinsun verður að fara fram. Notuð eru á þau
steypujárnsristar, 240 x 240 mm, með hólk sem gengur niður í sandfangið.
Sandföngin þola umferð bifreiða. Fáanleg er hjá Borgarplasti járnbentur steinsteyptur hringur (vörunúmer: 90204) sem
notaður er undir steypujárnskarm ristarinnar sé umferðar þungi bifreiða mikill beint ofaná á sandfanginu Almennt er
sandföngum komið fyrir í jöðrum gatna og reynir því yfirleitt ekki mikið á þau og því steinsteyptur hringur óþarfur. 
Sandföngin hafa verið álagsprófuð hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

 



80 l. sandfang / 40215

Vörulýsing

Þetta sandfang tekur um 80 l. áður en það stíflast og er ætlað í götur, stór bílaplön og annars staðar þar sem er meira
um sand. Mikill og augljós peningalegur sparnaður er af því að nota stærri sandföngin þegar litið er til fjölda hreinsana.
Sandföngin eru þannig hönnuð að þau eru með vatnslás sem tryggir að hreinsun verður að fara fram. Notuð eru á þau
steypujárnsristar, 240 x 240 mm, með hólk sem gengur niður í sandfangið.
Sandföngin þola umferð bifreiða. Fáanleg er hjá Borgarplasti járnbentur steinsteyptur hringur (vörunúmer: 90204) sem
notaður er undir steypujárnskarm ristarinnar sé umferðar þungi bifreiða mikill beint ofaná á sandfanginu Almennt er
sandföngum komið fyrir í jöðrum gatna og reynir því yfirleitt ekki mikið á þau og því steinsteyptur hringur óþarfur. 
Sandföngin hafa verið álagsprófuð hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

 



Framlenging á sandfang / 40199

Vörulýsing

Framlenging fyrir sandföng, 600 mm.

 



Teleskop fyrir sandfang / 40270

Vörulýsing

Stillanleg framlenging fyrir sandföng, hæð 770 mm. Notist með gúmmíhring fyrir sandfang (vörunúmer: 40270).

 



L o k

Plastlok Ø 660 mm / 62457

Vörulýsing

Plastlokin má nota á öll Ø 600 mm mannop, brunna og framlengingar sem Borgarplast framleiðir. Lokið er tvöfalt og er
með styrktarribbum bæði á efra og neðra byrði. Lokið má nota á alla tanka og brunna nema þar sem von er á bílaumferð,
en þá þarf að nota steypujárnslok. Staðlaður litur á plastlokum er grænn. 
Þegar lokin eru notuð á kapalbrunna er hægt að festa þau niður með hespum, en annars er hægt að fá þau með
lokunarbúnaði úr keðjum til að festa eða læsa lokin niður (vörunúmer 95508).



Lokunarbúnaður fyrir plastlok / 95508

Vörulýsing

Lokunarbúnaður úr keðju til að festa eða læsa niður plastlok (vörunúmer: 62457).



Ø 480 mm steypt brunnlok / 90180

Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 400 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.



Ø 680 mm steypt brunnlok / 90199

Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 600 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.



Ø 680 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90200

Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 600 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.
Þessi gerð er með innsteyptri skotmúffu 6” (Ø160mm), stútur til tæmingar er í miðju loki.



Ø 1090 mm brunnlok / 90201

Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 1000 mm brunn. Á lokinu eru 4 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.



Ø 1090 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90202

Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 1000 mm brunn. Á lokinu eru 4 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.
Þessi gerð er með innsteyptri skotmúffu 6” (Ø160mm), stútur til tæmingar er í miðju loki.



Ø 650 mm brunnlok, heitgalvaniserað / 90300

Vörulýsing

Brunnlokin eru aðkeypt og seld í endursölu. Þvermál loks er 650mm og plötuþykkt 6mm, ásoðin eru 4 stk. 40x40mm T-
ján sem skorða lokið á brunnopið. Þyngd galv. brunnloks er 16 kg. Lokin eru ætluð til unta utan umferðar bifreiða og
þungavinnuvéla. Þykkt galvhúðar er að jafnaði 85 µm (micron) samkvæmt staðlinum EN ISO 1461:1999



B ru n n h rin g ir

Sandfangshringur / 90204

Vörulýsing

Sandfangshringurinn er lagður utan um op sandfanga og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar og ristar sandfanga hvíla síðan á sandfangshringnum þar sem þung umferð á sér stað. Steypugæði
sandfangshringssins er S-300 og gæði stálsins er KS 40.



Brunnhringur fyrir Ø 400 mm brunn / 90205

Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.



Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn / 90209

Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.



Keilubrunnhringur / 90215

Vörulýsing

Keilubrunnhringurinn er lagður utan um op keilubrunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.



Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn, þungur / 90303

Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40. Þessi gerð er helmingi þykkari en gerð nr. 90209.



G ú m m íh rin g ir

Gúmmí fyrir teleskop Ø 600 mm / 40279

Vörulýsing

 

Gúmmíhringur fyrir teleskop Ø 600 mm á brunna og keilur (teleskop vörunúmer: 40276).



Gúmmí fyrir teleskop á sandfang / 40272

Vörulýsing

Gúmmíhringur fyrir teleskop (vörunúmer: 40270) sem passar á sandföng.



Ø 110 mm þéttihringur / 95420

Vörulýsing

Ø 110 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt
gagnvart útfjólubláu geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.



Ø 160 mm þéttihringur / 95422

Vörulýsing

Ø 160 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt
gagnvart útfjólubláu geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.



Ø 200 mm þéttihringur / 95424

Vörulýsing

Ø 200 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt
gagnvart útfjólubláu geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.



Ø 250 mm þéttihringur / 95426

Vörulýsing

Ø 250 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt
gagnvart útfjólubláu geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.



O líu s k ilju rS ta k a r o líu s k ilju r - C E  m e rk ta r

Ø 1000 mm olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1000 mm stakar olíuskiljur:

“ Ofanskráðar skiljur notast aðeins fyrir mannopshæðir sem eru 45 sm og lægri þar sem hærri mannop breytast í Ø 1000
mm.
Í því tilfelli skal velja skilju sem er með 1200 mm þvermál”

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1200 mm olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1200 mm stakar olíuskiljur:

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1400 mm olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1400 mm stakar olíuskiljur:



Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





S ta k a r s a n d s k ilju r - C E  m e rk ta r

Ø 1000 mm sandskiljur

Vörulýsing

Ø 1000 mm stakar sandskiljur:

*Rúmmál sandskilju (netto sandrými) er miðað við það rúmmál þegar vatnslaus sandskiljan stíflast.

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1200 mm sandskiljur

Vörulýsing

Ø 1200 mm stakar sandskiljur:

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1400 mm sandskiljur

Vörulýsing

Ø 1400 mm stakar sandskiljur:

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





S a m b y g g ð a r s a n d - o g  o líu s k ilju r - C E  m e rk ta r

Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.



Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:

 

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:



Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





S a m s e tta r o líu s k ilju r - C E  m e rk ta r

Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur:



Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur

Vörulýsing

Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur:



Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.





O líu s o ra g e y m a r

Olíusorageymar

Vörulýsing

Olíusorageymar:

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar sá geymir þoli þungaumferð.



F itu s k ilju rF itu s k ilju r - C E  m e rk ta r

Fastefnaskiljur við fituskiljur

Vörulýsing

Fastefnaskiljur við fituskiljur:



U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er 
til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.



Fituskiljur skv. IST EN 1825

Vörulýsing

Fituskiljur skv. IST EN 1825:



U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.



R o tþ rærR o tþ rær

CE merktar rotþrær

Vörulýsing

Grænar CE merktar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar.

Aðrar rotþrær, 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm
mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



Rotþrær í einu stykki

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.



Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé
á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



Tvískiptar rotþrær

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé
á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



K a p a lb ru n n a rK a p a lb ru n n a r

Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455

Vörulýsing

Þessi kapalbrunnur er ætlaður til að vera vel utan allrar bifreiða umferðar.



Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458

Vörulýsing

Kalbrunnur með plastloki og tveimur ryðfríum læsanlegum hespum eða með steinsteyptu jarnbentu loki eða
steypujárnsloki og karmi. Skal vera vel utan umferðar bifreiða.



Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507

Vörulýsing

Kapalbrunnur ætlaður í þungaumferð. Nota þarf járnbentan steinsteyptan brunnhring ásamt steypujárnskarmi og loki, 25
eða 40 tonn. Ávallt skal nota járnbentan steinsteyptan brunnhring undir steypujárnskarm.



M illid rá tta rk a s s iM illid rá tta rk a s s i

Millidráttarkassi / 62453

Vörulýsing

Millidráttarkassinn er notaður til tenginga þar sem ekki er þörf á manngengum brunni.  Lokið er boltað á kassann og þétt
með álímdri gúmmípakkningu.

Tengistútar á endum:

Efri röð:   4 stk. ø 50 mm
Neðri röð: 2 stk. ø 50/75 mm og 1 stk. ø 75/110 mm





E in a n g ru n a rp la s tE in a n g ru n a rp la s t - C E  m e rk tT a k k a m o ttu rT a k k a m o ttu r

Takkamotta / 01 takkapl.

Vörulýsing

Frauðplast-takkamotta fyrir gólfgeislarör. Takkamottan hefur tvennan tilgang, annars vegar að beina hitanum upp í gólfið
og hinsvegar að halda plaströrunum á sínum stað.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Flatarmál (m²)

1245 730 45 (plata+takkar) 0,730 0,91



V e g a tá lm a rV e g a tá lm a r

VT 330 vegatálmi / 61200

Vörulýsing

Vegatálmi fáanlegur rauður eða hvítur.

Hægt er að þyngja tálmana með því að setja þá í vatn. Auðvelt er að tæma þá í gegn um afrennslisstút. Til að vatn frjósi
ekki í tálmunum er hægt að blanda vatnið salti (ATH blöndun).  Hægt er að festa vegatálmana saman á endunum með
einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og leiðbeiningarbúnaði er
hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Auðvelt er að stafla tálmunum saman og taka þeir lítið pláss í geymslu.

Við hönnun vegatálmanna var haft samráð við Vegagerð ríkisins og Lögregluna í Reykjavík og eru þeim aðilum þakkaðar
þarfar ábendingar.

                   

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

330 1490 510 810 24



VT 100 vegatálmi / 61215

Vörulýsing

Lágur vegatálmi, fáanlegur í rauðum lit eða hvítur.

Hægt er að þyngja tálmana með því að setja þá í vatn. Auðvelt er að tæma þá í gegn um afrennslisstút. Til að vatn frjósi
ekki í tálmunum er hægt að blanda vatnið salti (ATH blöndun).  Hægt er að festa vegatálmana saman á endunum með
einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og leiðbeiningarbúnaði er
hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Auðvelt er að stafla tálmunum saman og taka þeir lítið pláss í geymslu.

Við hönnun vegatálmanna var haft samráð við Vegagerð ríkisins og Lögregluna í Reykjavík og eru þeim aðilum þakkaðar
þarfar ábendingar.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

100 1620 360 220 12



P V C  frá v e itu e fn iP V C  frá v e itu e fn i

PVC frárennslisrör

Vörulýsing





PVC greinar

Vörulýsing

 





PVC hné

Vörulýsing





PVC minnkanir

Vörulýsing

 



PVC lok

Vörulýsing

 

 



PVC skotmúffur

Vörulýsing



PVC einstefnulokar

Vörulýsing



S u m a rb ú s ta ð irR o tþ rærR o tþ rær

CE merktar rotþrær

Vörulýsing

Grænar CE merktar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar.

Aðrar rotþrær, 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm
mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



Rotþrær í einu stykki

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.



Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé
á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



Tvískiptar rotþrær

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé
á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.



G e y m a r L ó ð ré ttir g e y m a r

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185

Vörulýsing

Ø 600 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 320 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

320 600 1140 19,5 Rauður



Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200

Vörulýsing

Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

1150 1000 1400 40 Grænn/Hvítur



Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. /
40212

Vörulýsing

Þungur Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l. 
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í
rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa
sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

1150 1000 1400 60 Rauður/Hvítur



Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250

Vörulýsing

Ø 1400 mm, standandi vatnsgeymir með keilu sem er lokaður í báða enda og tekur 2300 l. Notagildi lóðréttra geyma er
fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í
heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt
að sjóða saman og hækka.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 75 Grænn/Hvítur



Þungur Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255

Vörulýsing

Þungur Ø 1400 mm, standandi vatngeymir með keilu sem tekur 2300l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem
dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í
sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman
og hækka.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 100 Rauður/Hvítur



Lindarbrunnur / 40050

Vörulýsing

Lindarbrunnur Ø 600 mm fyrir smærri verkefni svo sem sumarbústaði. Brunninum er ætlað að safna vatni sem síðar er
leitt frá honum með plastpípum á notkunarstað. Frágangur lindarbrunnsins í jörð er vanalega þannig að hreinni grófri
ármöl er mokað að brunninum og utanum mölina er vafinn jarðvegsdúkur til að hindra að mold komist í vatnið á leið þess
í brunninn. 
Brunnurinn er afgreiddur annað hvort botnlaus eða með nokkrum 12 mm götum rétt  yfir botni. Stöðluð útfærsla er með
plastloki og læsanlegum lokubyrði.
Hæð lindarbrunnsins fer eftir aðstæðum. Sérsmíðaðir brunnar eru einnig framleiddir fyrir stærri verkefni.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

320 600 1140 19,5 Rauður



Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248

Vörulýsing

Korngeymirinn  er sérhannaður til þreskingar á fóðurkorni og tekur 2300 lítra eða um 1400 kg af korni. Hann er Ø 1400
mm en mjókkar upp í keilu sem er Ø 600 mm að ofan. Að neðan er tæmistútur en einstefnuloki og áfyllingarstútur fylgir
með sé þess óskað.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

2300 1400 1600 55 Hvítur



L á ré ttir g e y m a r, Ø  1 0 0 0  m m

1000 l. sléttur geymir / 40500

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.



1000 l. þungur sléttur geymir / 40503

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



Samsettir Ø1000 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1000 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1000 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa
mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1000 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir:



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40500 og 40503:

Vörunúmer 40505 og 40507:



Vörunúmer 40510 og 40512:



L á ré ttir G e y m a r, Ø  1 2 0 0  m m

2050 l. sléttur geymir / 40600

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



2050 l. þungur geymir með mannopi eða tveimur stútum /
40607

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



Samsettir Ø1200 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1200 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1200 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa
mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1200 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

16-18 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40600 og 40603:

Vörunúmer 40605 og 40607:



Vörunúmer 40610 og 40613:



L á ré ttir g e y m a r, Ø  1 4 0 0  m m

4300 l. geymir með mannopi / 40700

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar
umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.

 



4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702

Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða.
Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.

 



Samsettir Ø1400 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1400 mm geymar og grunnstærðir

Hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla Ø1400 geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan,
álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1400 geymar eru með frá 11 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið
utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.  

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma
verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir



* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
   Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40700 og 40702:





T u n n u r

Tunna 100 l. / 35150

Vörulýsing

100 l. Tunna með 2" og 3/4 " töppum (spons). Litur hvítur.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

100 455 710 6 Hvítur



F lu tn in g s g e y m a r

870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141

Vörulýsing

870 l. Geymir með Ø200 mm áskrúfuðu þéttu loki sem er bæði notaður til flutninga og geymslu á matvörum og efnavöru.
Á geyminn er hægt að setja áfyllingar- og tæmistúta. Hægt að koma fyrir krana, til tæmingar við botn sem er varinn fyrir
utanaðkomandi ágangi.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

870 1150 950 950 50



F e rh y rn d ir g e y m a r

350 l. geymir / flotholt / 60230

Vörulýsing

350 l. geymir / flotholt.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

350 1600 450 550 20



500 l. geymir / flotholt / 60234

Vörulýsing

500 l. geymir / flotholt.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

500 1000 1000 500 30



H e itir p o tta rH e itir p o tta r

Heitir pottar

Vörulýsing

Potturinn er fyrir 4-5 fullorðna og tekur 1250 lítra af vatni.

Lokið á pottinn er hannað þannig að það nýtist sem vaðlaug fyrir krakka, hámarks dýpt er 390 mm og tekur það 630 lítra
af vatni.

Lokið er sterkbyggt með traustum handföngum og þolir allt að 180 kg álag.

Pottarnir er sandsteinsgráir.

Pottarnir og lokin eru framleidd úr Polyethylene.

 





Lok á heita potta / vaðlaug

Vörulýsing

Lokið er hannað þannig að það nýtist sem vaðlaug fyrir krakka, hámarks dýpt er 390 mm og tekur það 630 lítra af vatni.

Lokið er sterkbyggt með traustum handföngum og þolir allt að 180 kg álag.

Lokin eru sandsteinsgrá.

Lokin eru framleidd úr Polyethylene.

 

 



J a rð g e rð a rílá tJ a rð g e rð a rílá t

Landbúnaðarráðherrann / 63100

Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með Polyurethane.
Landbúnaðarráðherrann er öflugasta jarðgerðarílátið á markaðnum eins og nafnið ber með sér og það eina sem hefur
verið hannað fyrir íslenskar aðstæður, þ.e. kalda veðráttu. Rúmmálið er um 260 lítrar. Jarðgerðarílátið er einangrað með
Polyurethane sem er háeinangrandi efni. Meðalþykkt einangrunar er um 70 mm í veggjum, botni og í loki.
Við allra bestu aðstæður, þegar nóg er af hráefni til jarðgerðar, samsetning hráefnanna er heppileg til jarðgerðar og efnið
er vel loftað (oft er rótað í kassanum), má ná því að hafa tilbúið jarðgert efni á 6-7 vikum. Við hefðbundnar
heimilisaðstæður er þetta ekki raunhæft og er algengt að jarðgerðin taki 6 til 8 mánuði eða jafnvel allt að einu ári.
Ílátið er úr Polyethylene sem telst vera endurvinnanlegt efni. Ytra og innra byrði jarðgerðarílátsins er með meðalþykkt um
6- 7 mm. Varmaleiðnistuðull er um 1,27 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur
hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallað kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

260 840 810 1090



Garðyrkjustjórinn / 63200

Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með „lofti“, þ.e. kyrrstætt loft milli byrgða.
Garðyrkjustjórinn er í raun sama jarðgerðarílátið og Landbúnaðarráðherrann nema að einangrunin er 70 mm kyrrstætt loft
í stað Polyurethane. Jarðgerðarílát Borgarplasts eru þau einu sem eru sér hönnuð og framleidd fyrir íslenskar aðstæður.
Rúmmálið er um 260 l.
Við allra bestu aðstæður er hugsanlegt að jarðgera efni á 7-8 vikum en það er óraunhæft að ætla að ná því við
hefðbundnar heimilisaðstæður og er eðlilegt að áætla að jarðgerð taki 8 til 14 mánuði. Í köldum veðrum getur orðið erfitt
að halda uppi góðum hita í jarðgerðarílátinu sé því ekki sinnt reglulega þ.e. bætt í það hráefni og hrært. 
Ytra og innra byrði eru úr um 6- 7 mm þykku Polyethylene (meðalþykkt) og á milli byrða er að meðaltali um 70 mm af
kyrrstæðu lofti sem virkar sem einangrun. Varmaleiðnistuðull er um 2,17 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er
eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

260 840 810 1090



Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300

Vörulýsing

Einfalt (einbyrðungur) óeinangrað jarðgerðarílát.
Þetta  Jarðgerðarílát er einbyrðungur, nema lokið, og ódýrasta útfærslan af jarðgerðarílátum Borgarplasts. Rúmmál er
440 lítrar. Lokið er tvöfalt með kyrrstæðu lofti milli byrða en loftið virkar sem einangrun.
Þessi gerð jarðgerðaríláta tapar varma hratt og því tekur jarðgerðin langan tíma. Við bestu aðstæður og umhirðu má
reikna með að jarðgerðin taki allt að 18-20 vikur. Eðlilegt er þó að gera ráð fyrir að jarðgerð taki allt að 3 árum við
íslenskar aðstæður. Jarðgerðarílátið hentar vel fyrir garðaúrgang.
Byrðið eru úr 6- 7 mm Polyethylene. Varmaleiðnistuðull* er um3,74
W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu
flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).
Húskarlinn getur hentað mjög vel innanhúss þar sem ekki frýs.

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

440 840 810 1090



E in a n g ru n a rp la s tP V C  frá v e itu e fn iP V C  frá v e itu e fn i

PVC frárennslisrör

Vörulýsing





PVC hné

Vörulýsing





PVC greinar

Vörulýsing





PVC minnkanir

Vörulýsing



PVC lok

Vörulýsing



PVC skotmúffur

Vörulýsing



PVC einstefnulokar

Vörulýsing



T a k k a m o ttu rT a k k a m o ttu r

Takkamotta / 01 takkapl.

Vörulýsing

Frauðplast-takkamotta fyrir gólfgeislarör. Takkamottan hefur tvennan tilgang, annars vegar að beina hitanum upp í gólfið
og hinsvegar að halda plaströrunum á sínum stað.

Stærðir og mál

Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg) Flatarmál (m²)

1245 730 45 (plata+takkar) 0,730 0,91



A ð ra r V ö ru rS a n d  o g  s a ltk is tu rS a n d  o g  s a ltk is tu r

Salt- og sandkista / 61240

Vörulýsing

440 l. Kista ætluð undir salt eða sand á hálar gangstéttar og vegi. Einnig nýtast þær vel sem geymsluílát til dæmis á
leikskólum, íþróttavöllum, við fjölbýlishús og víðar.
Kisturnar sjálfar eru einbyrðungar en lokin tvöföld.  Ráðlegast erað setja hespur á kisturnar og loka þeim þannig
tryggilega og hindra að þau fjúki upp. Lokin leggjast alveg niður með bakhliðinni á kistunum sem kemur í veg fyrir að þau
spennist af.
Kisturnar staflast hver ofan á aðra sem minnkar stórlega rúmmál bæði við flutning og geymslu. Þær eru gular á lit og
sjást því auðveldlega í umhverfinu.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

440 1400 770 760



O líu g e y m a rO líu g e y m a r

Olíugeymir / 40615

Vörulýsing

Ø 1200 mm geymir með dælusæti. Þessi geymir er sérstaklega ætlaður til geymslu á gasolíu utandyra. Geymurinn er
heilsteyptur úr PE (polyethylene) og stendur á fótum sem gerir hann stöðugan.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Þvermál (mm) Lengd (mm) Þyngd (kg) Staðlaður litur

1890 1200 1920 74 Grár



K a p a lb ru n n a rK a p a lb ru n n a r

Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455

Vörulýsing

Þessi kapalbrunnur er ætlaður til að vera vel utan allrar bifreiða umferðar.



Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458

Vörulýsing

Kalbrunnur með plastloki og tveimur ryðfríum læsanlegum hespum eða með steinsteyptu jarnbentu loki eða
steypujárnsloki og karmi. Skal vera vel utan umferðar bifreiða.



Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507

Vörulýsing

Kapalbrunnur ætlaður í þungaumferð. Nota þarf járnbentan steinsteyptan brunnhring ásamt steypujárnskarmi og loki, 25
eða 40 tonn. Ávallt skal nota járnbentan steinsteyptan brunnhring undir steypujárnskarm.



J a rð g e rð a rílá tJ a rð g e rð a rílá t

Landbúnaðarráðherrann / 63100

Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með Polyurethane.
Landbúnaðarráðherrann er öflugasta jarðgerðarílátið á markaðnum eins og nafnið ber með sér og það eina sem hefur
verið hannað fyrir íslenskar aðstæður, þ.e. kalda veðráttu. Rúmmálið er um 260 lítrar. Jarðgerðarílátið er einangrað með
Polyurethane sem er háeinangrandi efni. Meðalþykkt einangrunar er um 70 mm í veggjum, botni og í loki.
Við allra bestu aðstæður, þegar nóg er af hráefni til jarðgerðar, samsetning hráefnanna er heppileg til jarðgerðar og efnið
er vel loftað (oft er rótað í kassanum), má ná því að hafa tilbúið jarðgert efni á 6-7 vikum. Við hefðbundnar
heimilisaðstæður er þetta ekki raunhæft og er algengt að jarðgerðin taki 6 til 8 mánuði eða jafnvel allt að einu ári.
Ílátið er úr Polyethylene sem telst vera endurvinnanlegt efni. Ytra og innra byrði jarðgerðarílátsins er með meðalþykkt um
6- 7 mm. Varmaleiðnistuðull er um 1,27 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur
hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallað kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

260 840 810 1090



Garðyrkjustjórinn / 63200

Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með „lofti“, þ.e. kyrrstætt loft milli byrgða.
Garðyrkjustjórinn er í raun sama jarðgerðarílátið og Landbúnaðarráðherrann nema að einangrunin er 70 mm kyrstætt loft í
stað Polyurethane. Jarðgerðarílát Borgarplasts eru þau einu sem eru sér hönnuð og framleidd fyrir íslenskar aðstæður.
Rúmmálið er um 260 l.
Við allra bestu aðstæður er hugsanlegt að jarðgera efni á 7-8 vikum en það er óraunhæft að ætla að ná því við
hefðbundnar heimilisaðstæður og er eðlilegt að áætla að jarðgerð taki 8 til 14 mánuði. Í köldum veðrum getur orðið erfitt
að halda uppi góðum hita í jarðgerðarílátinu sé því ekki sinnt reglulega þ.e. bætt í það hráefni og hrært. 
Ytra og innra byrði eru úr um 6- 7 mm þykku Polyethylene (meðalþykkt) og á milli byrða er að meðaltali um 70 mm af
kyrrstæðu lofti sem virkar sem einangrun. Varmaleiðnistuðull er um 2,17 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er
eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

260 840 810 1090



Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300

Vörulýsing

Einfalt (einbyrðungur) óeinangrað jarðgerðarílát.
Þetta  Jarðgerðarílát er einbyrðungur, nema lokið, og ódýrasta útfærslan af jarðgerðarílátum Borgarplasts. Rúmmál er
440 lítrar. Lokið er tvöfalt með kyrrstæðu lofti milli byrða en loftið virkar sem einangrun.
Þessi gerð jarðgerðaríláta tapar varma hratt og því tekur jarðgerðin langan tíma. Við bestu aðstæður og umhirðu má
reikna með að jarðgerðin taki allt að 18-20 vikur. Eðlilegt er þó að gera ráð fyrir að jarðgerð taki allt að 3 árum við
íslenskar aðstæður. Jarðgerðarílátið hentar vel fyrir garðaúrgang.
Byrðið eru úr 6- 7 mm Polyethylene. Varmaleiðnistuðull* er um3,74
W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu
flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).
Húskarlinn getur hentað mjög vel innanhúss þar sem ekki frýs.

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm)

440 840 810 1090
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VT 330 vegatálmi / 61200

Vörulýsing

Vegatálmi er fáanlegur í rauðum og hvítum lit.

Tálmarnir eru heppilegir þar sem stýra þarf akandi, gangandi og hjólandi umferð. Hægt er að festa tálmana saman á
endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og
leiðbeiningarbúnaði er hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Tálmarnir eru ekki ætlaðir sem árekstrarvörn.

Tálmarnir eru léttir, meðfærilegir og vega aðeins 24 kg. Hægt er að þyngja tálmana með því að setja í þá vatn. Blanda
má salti í vatnið til þess að koma í veg fyrir að það frjósi (sjá Almennt). Tæming tálmans í gegnum afrennsli er auðveld.

Stafla má tálmunum saman og taka þeir þá minna pláss í geymslu.

                                  

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

330 1490 510 810 24



VT 100 vegatálmi / 61215

Vörulýsing

Lágur vegatálmi er fáanlegur í rauðum og hvítum lit.

Tálmarnir eru heppilegir þar sem stýra þarf akandi, gangandi og hjólandi umferð. Hægt er að festa tálmana saman á
endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Tálmarnir eru ekki ætlaðir sem árekstrarvörn.

Tálmarnir eru léttir, meðfærilegir og getur einn maður borði slíkan tálma sem vegur aðeins 12 kg. Hægt er að þyngja
tálmana með því að setja í þá vatn. Blanda má salti í vatnið til þess að koma í veg fyrir að það frjósi (sjá Almennt).
Tæming tálmans í gegnum afrennsli er auðveld.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar) Lengd (mm) Breidd (mm) Hæð (mm) Þyngd (kg)

100 1620 360 220 12
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