AhkeraLiisa
Kierrätysjärjestelmä sisätiloille
ja toimistoille

Parannetaan pikkuisen maailmaa.

Toimiston
kierrätys
kuntoon
Yrityksesi ympäristöarvothan on sitä miltä ne näyttää.
Kierrätyksestä on huolehdittava, mutta täytyy firmassa töitäkin
tehdä. Ja työkin sujuu paremmin kun asiat on tyylikkäästi
paikallaan, roskatkin.
Eikä se kierrätys vaikeaa ole. Riittää kun roskat laittaa oikeaan lokeroon.
Hyvässä firmassa kierrätys hoituukin tehokkaasti ja opastetusti. Jokuhan
siitäkin vastaa, muiden tärkeiden tehtävien lisäksi.
Se on sellainen — AhkeraLiisa.
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AhkeraLiisa
Hannoa AhkeraLiisa -tuoteperhe on suunniteltu vastaamaan
erilaisiin kierrätystarpeisiin mm. toimistoissa ja kouluissa.
Tuoteperheestä löytyy malleja viidessä eri koossa, joita voi
muokata käyttötarpeen mukaan. Millainen AhkeraLiisa teille?
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*Astiakokoja voidaan yhdistellä tarpeiden mukaan. Kuvassa vain esimerkit. Hyllyt
voidaan XL ja L malleissa jättää myös tyhjiksi, jolloin tyhjä osuus toimii säilytystilana
esim. kopiopaperille ja värikaseteille.
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Teollinen
muotoilu
Tapio
Anttila

850
700

AhkeraLiisa M
240 l astialle

1310
1205

1-osainen kaappi

syvyys 765

1120
970

2-osainen kaappi
3 x 60 l astioille (säilytystilalla)

1005
900

AhkeraLiisa S

syvyys 620

AhkeraLiisa XS
1-osainen kaappi

1005
900

480
330

|

2 x 25 l 60 l (säilytystilalla) astioille
syvyys 620
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Betjänar
även på
svenska

Vakiovärit
Etulevy

Valkoinen

Grafiitinharmaa

Tammiviilu

Runko
Erikoisvärit tilauksesta.

Vaaleanharmaa

AhkeraLiisan saa myös
personoitua tarroituksella
- kysy lisää erikoismitoista
ja teippauksista.

Kierrätysohjeet
Valitse RST-aukkojen kaulukseen informatiiviset tarrat kierrätysjakeille, mm.
kartonki, paperi, tietosuojapaperi,
mustekasetit, paristot, muovi, energiajae
jne. Saatavissa myös englanniksi ja
ruotsiksi.

AhkeraLiisan tuotevastaava
Anne-Maria on puuseppä ja
sisustussuunnittelija. Hän osallistui
AhkeraLiisa-tuoteperheen
suunnitteluun ideasta alkaen.
Tarvittaessa Anne-Marialta onnistuu
myös toimistosuunnittelu ja stailaus.
Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet
kiinnostunut tuotteesta, ota yhteyttä
suoraan Anne-Mariaan!
Anne-Maria Roos-Kotro
Interior Designer
044 557 1577
anne-maria@hannoa.fi

Lukitus
AhkeraLiisa -kaapit on saatavilla myös
Abloyn sähköisellä lukolla (ML81AP)
varustettuina.

Seuraa
AhkeraLiisaa
twitterissä
@AhkeraL

Hannoa Oy
Hannoa suunnittelee ja toteuttaa
kiinteistöjen jätepisteitä. Meillä on
kokemusta toimivien jätepisteiden
toteuttamisesta jo vuodesta 1966
alkaen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi toteutamme jokaisen
kohteen yhteistyössä asiakkaan
kanssa.

ESPOO
Länsimetsä 12 A
02300 Espoo
HOLLOLA
Keskuskatu 11
15870 Hollola
VAASA
Hietasaarenkatu 20
65100 Vaasa
020 764 1450 (vaihde)
info@hannoa.fi
www.hannoa.fi
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