
LUOWIA
PRODUCTGAMMA AFVALCONTAINERS





LKC SERVICE
UW AANSPREEKPUNT

LKC Service is de Belgische verdeler van Luowia afvalcontainers. 

U kan bij ons terecht voor de aankoop, plaatsing, afwerking en herstelling van uw afvalcontainers. Als 
leverancier en installateur, tevens gespecialiseerd in grond- en tuinwerken, kunnen wij u een totaalpakket 
bieden voor uw noden.

LUOWIA
FINSE KWALITEIT VAN GROEP FINNCONT

Met het productgamma Luowia, biedt producent Finncont een uniform systeem voor verschillende 
afvalfracties aan. 

De aantrekkelijk vormgegeven afvalcontainers van Finse makelij, bieden een efficiënte, veilige en stijlvolle 
oplossing voor de opslag van afvalstoffen, geschikt voor zowel kleine huishoudens als locaties met een groot 
aantal gebruikers.

Met het oog op de toekomst, ontwikkelt Finncont bewust materialen, onderdelen en producten die zo lang 
mogelijk hergebruikt kunnen worden. Kiezen voor een Luowia container, vervaardigd uit hoogwaardig en 
100% recycleerbaar polyethyleen (PE), is dan ook een milieubewuste keuze.



SEMI ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
EIGENSCHAPPEN

Esthetisch & gebruiksvriendelijk

• Moderne vormgeving, af te werken naar eigen smaak of in functie van de 
   omgeving.
• Lage inwerpopeningen geïntegreerd in het deksel, voor iedereen 
   toegankelijk.
• Aanpasbare inwerpopeningen naargelang de afvalsoort.
• Toegangsbeveiliging mogelijk om sluikstorten te vermijden.
• Lediging met kraanwagen: de draagzak die in de container hangt wordt eruit
   gehesen en geledigd boven de laadruimte van de vrachtwagen.

Ruimte- & kostenefficiënt

• Een deel van de container bevindt zich ondergronds, waardoor een grote
   hoeveelheid afval opgeslagen kan worden zonder dat een voorbijganger er
   iets van merkt.
• Het afval wordt verticaal opgeslagen, met als gevolg dat het afval door de
   zwaartekracht en het eigen gewicht gecomprimeerd wordt.
• Hoger rendement dan standaard bovengrondse oplossingen.
• Meer capaciteit op hetzelfde oppervlak en dus besparing van nuttige ruimte
   voor andere doeleinden.



Hygiënisch

• Ongewenste geuren worden beperkt, omdat het afval zich gedeeltelijk ondergronds in een
   koelere omgeving bevindt. De bodem treedt op als natuurlijke koelinstallatie, waarbij het
   verrottingsproces in de zomer minder snel op gang komt en in de winter het afval niet
   bevriest. 
• Volledig gesloten constructie, dus ook niet bereikbaar voor ongedierte.
• De kunststoffen kuipen zijn vloeistof- en lekdicht.
• Lediging gebeurt niet via de inwerpopeningen, zodat deze altijd proper blijven. 
• Geen fysiek contact met het afval bij de lediging door een kraanwagen.

Getest & gekeurd

• EN-13071-1/13071–2 bewijst dat de vulcapaciteit werd gecontroleerd, dat de container
   bestand is tegen schokken en dat het deksel niet verbuigt onder grote hoeveelheden
   sneeuw. Bovendien werdt besloten dat de glascontainer geen geluidsoverlast geeft voor
   de nabije omgeving.
• ISO 21898 en SWL 2250 kg (Veilige Werklast) garanderen de veiligheid bij het ledigen.
• De Luowia hijsringen zijn de meest duurzame en veilige op de markt, getest volgens de
   norm 13155 + A2.

FRACTIES
AFVALSOORTEN

Restafval

PMD

GFT / Swill

Glas

Papier / karton



Product Volume
(liter)

Max. 
inwerp-
opening
(mm)

Ø
(mm)

Hoogte 
boven-
gronds 
(mm)

Diepte 
onder-
gronds 
(mm)

Gewicht
(kg)

Installatie
diepte
(mm)

5000/5000 5000 600 1690 1250 1550 150 1700

3000/3000 3000 450 1350 1220 1530 130 1700

1300/1300 1300 300 920 1150 1500 120 1700

LUOWIA DEEP
SEMI ONDERGRONDS

LUOWIA SHORT
SEMI ONDERGRONDS

Product Volume
(liter)

Max. 
inwerp-
opening
(mm)

Ø
(mm)

Hoogte 
boven-
gronds 
(mm)

Diepte 
onder-
gronds 
(mm)

Gewicht
(kg)

Installatie
diepte
(mm)

5000/3000 3000 600 1690 1250 550 130 600

3000/2000 2000 450 1350 1220 480 110 600

1300/800 800 300 920 1150 490 90 600



LUOWIA SURFACE
BOVENGRONDS

LUOWIA HIJSCONTAINER
IN PLAATS VAN EEN DRAAGZAK

Luowia beschikt over een hijscontainer in kunststof die, als enige op de markt, 
geschikt is voor een maximale belasting van 720 kg (SWL). De hijscontainer wordt 

geïnstalleerd in een semi-ondergrondse container in plaats van een draagzak. 

Dit wordt voornamelijk toegepast bij biologisch afval (GFT/swill) of glas.

De hijscontainer is verkrijgbaar in 500 of 800 liter en kan toegepast worden bij de 
Luowia Short 1300/800 en Luowia Deep 1300/1300.

Product Volume
(liter)

Max. 
inwerp-
opening
(mm)

Ø
(mm)

Hoogte 
boven-
gronds 
(mm)

Diepte 
onder-
gronds 
(mm)

Gewicht
(kg)

Installatie
diepte
(mm)

5000/2500 2500 600 1690 1300 0 110 0

3000/1300 1300 450 1350 1200 0 90 0

1300/600 600 300 920 1140 0 70 0



LUOWIA MODERNISATIE
VAN OUD NAAR NIEUW

Door middel van een modernisatie kan een oude of beschadigde afvalcontainer opgefrist worden. 
Naast een vernieuwd uitzicht, wordt ook de gebruiksveiligheid verbeterd volgens de hoge normen van Luowia. 

Een dergelijke renovatie is passend voor vrijwel alle soorten containers. 

Een Luowia modernisatie omvat  • een nieuwe mantel met topring;
      • een nieuw deksel met inwerpopening;
      • een nieuw liftsysteem;
      • een nieuwe draagzak.



Signalisatie

Duidelijke vermelding van de 
verschillende afvalsoorten op de mantel 
van de container.

Versterkte draagzak

Een extra sterke zak voor meer 
draagkracht, aangewezen bij o.a. 
glasafval om scheuren te vermijden.

Scharnierend deksel

Een standaard scharnier (1300 liter) of 
gasveerscharnier (3000 - 5000 liter) om 
het volledige deksel makkelijk te 
openen. Ideaal bij het inwerpen van 
grote stukken.

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN NAAR KEUZE

Toegangsbeveiliging

Een cilinderslot ingewerkt in het deksel, 
waarmee de container afgesloten kan 
worden.

Quicksysteem

Het deksel wordt mee omhoog gehesen 
door de kraan, waardoor het ledigen 
van de container sneller verloopt.

Aangepaste inwerpopeningen

De inwerpopening kan aangepast 
worden naar wens. B.v. een brievenbus 
voor papier & karton, een flessen- 
opening voor glas, ...



UW
LOGO OF 
RECLAME

BEKLEDINGEN
MOGELIJKE AFWERKINGEN

Personalisatie

Naast een standaard bekleding in hout, aluminium of composiet, is het 
mogelijk om uw container volledig te personaliseren door er een print, 
afbeelding of kleur naar keuze op aan te brengen.

Ieder creatief ontwerp is mogelijk met full-color PVC panelen.

UW
LOGO OF 
RECLAME





CONTACT
LKC SERVICE BV

Troisdorflaan 13 - 3600 Genk - België - Tel. +32 (0)89 / 44 91 05 - info@lkc-service.be - www.lkc-service.be


