
TEHOKASTA 
JÄTTEIDEN 

JA PYYKKIEN 
SIIRTOA



OM®-kuilut soveltuvat 
loistavasti myös 
asiakasympäristöihin. 
Jätteiden ja pyykkien 
käsittely helpottuu, 
ja ympäristö pysyy 
siistinä.
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OM-JÄTE- JA PYYKKIKUILUT

OM®-jäte- ja pyykkikuiluratkaisut tarjoavat yksilöllisen 
ratkaisun jätteen tai pyykkien siirtämiseen. Korkealaatuiset 
ja huipputurvalliset OM-kuilu ratkaisut uhmaavat fysiikan 
lakeja, sillä ne mahdollistavat tarvittaessa jätteen tai pyykin 
siirtämisen ilman pituusrajoituksia mihin suuntaan tahansa, 
vaikka alhaalta ylös!

OM®-kuiluratkaisut helpottavat ja tehostavat toimintaa missä tahansa 
työympäristössä, missä jätteitä tai pyykkisäkkejä siirretään paikasta toiseen. 
Alipaine siirron avulla kuilujen kulkusuunnat on mahdollista toteuttaa 
myös vaaka suoraan esimerkiksi jäteasemilla, puristimiin tai murskaimiin. 
Alipainesiirrolla ei ole pituus rajoituksia! Alipainesiirto voi olla myös pystysuoraan, 
alhaalta ylös tai ylhäältä alas.  

OM®-kuiluratkaisut:
Pitkäikäinen ja toimintavarma
Helppokäyttöinen
Soveltuu jätteiden ja pyykkisäkkien siirtämiseen
Runsas lisävarustevalikoima, mm. edistynyt hajun tappava  
otsonigeneraattori 
Huipputurvallinen ja hygieninen älykäs järjestelmä
Täysin räätälöitävissä kuhunkin kohteeseen
Kuiluratkaisut suunnitellaan ja rakennetaan aina yksilöllisesti
Voidaan toteuttaa myös jo rakennettuun kohteeseen
Tehostaa ja helpottaa huomattavasti yritystoimintaa,  
ja kasvattaa ympäristönsä viihtyvyyttä

Valitsemalla OM®-kuiluratkaisun parannat työympäristön viihtyvyyttä  
sekä säästät rahaa, vaivaa ja luontoa!

OM®-kuilut  
soveltuvat niin  
uudiskohteisiin 

kuin jo olemassa 
oleviin kohteisiin.



JÄTE- JA PYYKKIKUILU

MIKSI OM©-KUILU?  

2HELPPO JA TURVALLINEN
OM®-kuiluratkaisut ovat erittäin helppokäyttöisiä 
ja soveltuvat kenen tahansa käytettäviksi. Heitä 
roskat tai pyykit luukusta sisään ja sulje luukku. 
Älykäs lukitusjärjestelmä takaa turvallisen käytön 
ja kuilun puhdistuslaitteisto takaa puhtauden. 
Saatavilla myös lukuisa määrä ominaisuuksia 
parantavia lisävarusteita.

1TALOUDELLISUUS
Suurien jäte-/pyykkimäärien koh-
teissa jätteiden tai pyykkisäkkien 
siirtämiseen menee huomavasti 
työaikaa. OM®-kuilu ratkaisut  
korjaavat asian kertaheitolla.

3YMPÄRISTÖ- 
YSTÄVÄLLISYYS
OM®-kuiluratkaisut pienentävätä työ-
yhteisösi hiilijalanjälkeä sekä parantavat 
huomattavasti työympäristön viihty-
vyyttä. Ei enää käytävillä kuljetettavia ja 
lojuvia roska- tai pyykkisäkkejä.

RAHOITUS
Kauttamme saat 
halutessasi myös 
edullisen rahoituksen 
jätejärjestelmälle.  
Kysy lisää rahoitus-
ratkaisuista!
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Monipuoliseen 
käyttöön

 Sairaalat
 Terveyskeskukset
Hotellit
 Vanhainkodit
Hoitokodit
 Toimistot
 Teollisuus
 Elintarviketeollisuus
 Suurkeittiöt 
 Teurastamot 
 Ravintolat 

OM®-kuilut sopivat minne 
tahansa, missä pyykkiä tai 
jätettä käsitellään.  
Alipainesiirto mahdollis-
taa myös kuilun kulku-
suunnan horisontaalisesti 
tai alhaalta ylöspäin.

Jätekuilun yhteyteen on mahdollista 
liittää myös jätepuristin, jolloin kokonai-
suus on erittäin tehokas ja siisti.

Kuilun pää optimoidaan 
kuilutyypin mukaan, 
jätteelle tai pyykille.

Yksittäiset kuiluputket  
liitetään toisiinsa lähes  
saumattomasti, minkä  
ansiosta kuiluun ei synny 
likaa kerääviä liitoskohtia.

OM-kuilut ovat poikkileikkauk-
seltaan pyöreitä ja rakenteel-
taan sellaisia, että siirrettävä 
materiaali ei jää kiinni kuiluun 
eikä kuilu tukkiudu. 

Luukun koko räätälöidään kuilun halkaisijan  
mukaan. Tyylikkäitä integroituja ovityyppejä 
löytyy eri käyttö tarkoituksiin.

Saatavana älykäs karuselli, 
johon voidaan osoittaa eri 
jätetyypeille omat kolot.

Oikein asennettu 
kuilu on rakennuksen 
kiinteä osa.

Kuilun halkaisija räätälöidään 
tarpeen mukaan. Suositeltava 
pyykkikuilun halkaisija 600 mm.
Valmiiden elementtien ansiosta 
OM-kuilun asennus aika on nopea.

Alipainesiirto 
mahdollistaa 
kulkusuunnan myös 
alhaalta ylös tai 
horisontaalisesti. 
Alipainesiirtokuilulla 
ei ole pituusrajoitusta!

Lisävarusteena  
on saatavana  
automaattinen  
sprinkleri-
järjestelmä.

Mekaaninen tai 
automaattinen kuilun 
puhdistuslaitteisto.

Lisävarusteen saatavana 
käyttömukavuutta kasvattava 
desinfiointilaitteisto ja 
epämiellyttävät hajut neutralisvoiva 
otsonigeneraattori.

Kuiluissa on turvallisuuden 
takaava sähköinen keskuslukitus, 
informointi liikennevaloin.

Saatavana myös ääni- 
ja paloeristettynä 
luokitustodistuksin!

Kuilu voidaan 
rakentaa uudis-
kohteeseen tai 
olemassa olevaan 
kohteeseen.
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Räätälöity ratkaisu ja kattavat lisävarusteet takaavat,  
että kuilusta saadaan juuri sinun käyttöösi sopiva.

Esimerkkilaskelma:

482 400 €
Järjestelmä käytössä 24/7. 
Työvoimasäästö vuodessa:

(Yhden henkilön jatkuva 3-vuoro, 
ark 50 €/h, la 75 €/h, su 100 €/h)

0,57 €
Kuilun tuntihinnaksi 
muodostuu vain

(kun kuilun arvo 100 000 €, 
käyttöikä 20 vuotta)



KULKUSUUNTA KUILUN  
HALKAISIJA

LUUKKU KUSTOMOINTI

MIHIN TAHANSA
Kun kulkusuunnalta vaaditaan enem-
män, edistyksellinen alipainesiirto 
on oikea ratkaisu. Se mahdollistaa 
pyykin tai jätteen kulun mihin tahansa 
suuntaan! Vaakasuoraan esimerkiksi 
jäteasemille, puristimiin ja murskai-
miin – tai vaikkapa alhaalta ylös! Ali-
painesiirrolla ei ole pituusrajoituksia, 
joten siitä voidaan tehdä kuinka pitkä 
tahansa! 

320–900 MM
Kuiluja löytyy halkaisijaltaan erilaisia 
jokaiseen tarpeseen. Kuilun halkai-
sija valitaan räätälöinnin yhteydessä 
kohteen ja tarpeiden mukaisesti. 
Pyykkikuilussa suositeltava halkaisija 
on 600 mm. 

MATERIAALI
Kaikki luukut valmistetaan 
ruostumattomasta teräksestä.

KOKO
Ovia saatavana kaikenkokoisina.

Kaikkiin kuiluihin tulee automaattisesti:

Kustomointiratkaisut sisältävät 
käyttömukavuutta ja turvallisuutta 
maksimoivia toimintoja, muunmuassa: 

SARANOINTI
Ovia saatavissa erilaisilla 
saranoinneilla: sivu- ja yläsaranoinnilla, 
ulos- tai sisääntaittuvat.

1.

2.

3.

ALAS
Suosituin on painovoimalla toimiva 
alaspäin suuntautuva kulkusuunta. 
Se on huipputurvallinen, ja siihen voi-
daan liittää paljon lisäominaisuuksia. 

900 mm

Kuilumme ovat  huipputurvallisia ja 
erittäin saumatiiviitä.  Kuilujen pyöreä 
poikkileikkaus ja edistyksellinen 
rakenne takaavat, ettei siirrettävä 
materiaali jää kiinni kuiluun ja kuilu 
tukkiudu. Kuilustot toteutaan niin, 
että käyttäjälle jää näkyviin vain siisti 
seinään integroitu luukku. Lukuisat 
saatavilla olevat lisävarusteet paran-
tavat käyttömukavuutta ja turvalli-
suutta entisestään.

Kaikissa kuilujärjestel-
missä on tiettyjä  
yhtäläisyyksiä, kuten 
poistoilmaputki,  
huoltoluukku, sähköi-
nen keskuslukitus ja 
kuilunpuhdistus. Kuilu-
järjestelmä kuitenkin  
räätälöidään aina  
yksilöllisesti tarpeiden 
mukaan. Olipa kyseessä 
uudiskohde tai olemassa 
oleva tila, 1- tai 20- 
kerroksinen, meiltä saat 
aina parhaan kuiluratkai-
sun tehostamaan työ-
yhteisösi toimintaa  
ja parantamaan työ-
ympäristön hygienisyyt-
tä. Tältä aukeamalta  
voit tarkastella yleisim-
piä räätälöintiratkaisuja. 
Ammattitaitoinen asian-
tuntijahenkilöstömme 
pitää huolen, että sinulle 
tulee juuri tarpeisiisi  
sopiva järjestelmä.
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320 mm

Mekaaninen tai 
automaattinen 
kuilun puhdis-

tuslaitteisto

Desinfiointi-
laitteisto

Saatavana  
myös ääni- ja 

paloeristettynä, 
luokitus-

todistuksin

Automaattinen 
sprinkleri-
järjestelmä

Hajunpoisto-
laitteisto

Lajittelu-
karuselli

Poistoilmaputki
Huoltoluukku
Sähköinen keskuslukitus
Kuilunpuhdistusjärjestelmä



www.kapasity.fiwww.kapasity.fi

Asemantie 52,  
03100 Nummela

kapasity@kapasity.fiPuh. (09) 279 8110  
Fax (09) 279 81121

Kapasity


