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Grobe
H:985 x B: 780 x L: 780 mm.
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Nutidens byrum har stadig flere bløde overgange mellem 
offentlige og private sfære, fortidens baggårde bliver færre 
og færre. Det skaber et fornyet krav til de æstetiske kvaliteter 
ved vores affaldssystemer, der i mange tilfælde i dag bliver 
synligt fremtrædende elementer i de offentlige rum.
Cobe har i samarbejde med EuroGroup skabt serien Grobe, 
der som produktfamilie kan håndtere alle de alment kendte 
affaldssituationer for boligområder, kontor og let industri. 
Serien består af både nedgravede containerløsninger samt 
løsninger over jorden.
Det formmæssige afsæt er med let aflæselig inspiration fra 
det simple hus med saddeltag sådan som et hvert barn ville 
tegne det. Den vinklede top fungerer både som enkelt over-
dækning og afvanding, men giver også en flade for indkast 
der ligger synligt og ergonomisk naturligt for alle brugere af 
anlægget. 
Materialerne i stål og aluminium er hårdføre, ærlige og vil 
holde til mange års brug. Der er ikke tilført unødvendige 
overfladebehandlinger og alle komponenter kan skilles ad 
for let udskiftning/genbrug. Siderne er i plademateriale med 
profilering der giver et raffineret lys/skyggespil og mindsker 
risikoen for opklæbning af plakater mm. 

Grobe
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Optimering: 
Minimum volumen

Minimum materialeforbrug

Menneskelig skala:
Ergonomisk tilpasset indkast

alle typer af brugere

Nedskalering: 
Synlighed, sigtbarhed og tryghed

Symmetri: 
Mulighed for at løsningen kan bruges fra 

begge sider

Mikroklima: 
Taghældningen optimerer sollysforhold i 

gaderummet og sikrer at regnvandet 
skyller af

Hygiene: 
Det hældende tag er selvrensende og 

modvirker henstilling af a�ald på toppen
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Sku�e styrer a�aldet
ved indkast

Sku�e tilgodeser
kørestolsbrugere

Sku�e styrer a�aldet
ved indkast

Sku�e tilgodeser
kørestolsbrugere
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Indkast

Inspektionsdør

Løfteåg

Dørkplade

Underliggende betonkammer

Plan
1:10

Plan

Illustrationer
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Tagtyper (fraktioner)

1 bred fraktion
(B: 610 x H: 310 mm.)

Plast
Pap
Tekstil

2 fraktioner
2 stk. á (B: 282,5 x H: 310 mm.)

Glas + metal
Rest + madaffald
Mælekartoner + ?

1 fraktion
(B: 282,5 x H: 310 mm.)

Restaffald

2 fraktioner
2 stk. á (262,5 x310 mm.)

Glas + metal
Rest- + mada�ald

Mælkekartoner

1 bred fraktion
(610x310 mm.)

Plast
Pap

Tekstil

1 fraktion 
(465 x310 mm.)

Resta�ald

Tagtyper (fraktioner)
1:10
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Opstalter (gavle)
1:20

Inspektionsdør

Gavl

Opstalter (gavle)
1:20

Inspektionsdør

Gavl

Opstalt (gavle)

Gavl
(H: 985 mm. x B: 780 mm.

Inspektionsdør
(H: 480 mm. x B: 636 mm.
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Opstalter (facader)
1:20

Bagside

Indkast

Opstalter (facader)
1:20

Bagside

Indkast
Indkast
(H: 985 mm. x B: 780 mm.

Bagside 
(H: 985 mm. x B: 780 mm.

Opstalter (fronter)
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Indbyrdes afstand på min. 25 cm. fra  
kant til kant mellem betonkammer

Afsætningsplan på linje (gader med lidt plads)
1:40

Indbyrdes afstand på min. 1500 mm. fra  
kant til kant mellem betonkammer

Afsætningsplan i gruppe  (gader )
1:40

Se vejl. afstandsprincipper
på forgående afsætningsplaner

Afsætningsplan som by (i parker, torve og pladser)
1:40

En linje
(smalle gader)

En gruppe
(bredde gader og større 
gaderum)

En by
(byparker, pladser og torve)

Afsætningsprincipper
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Inderkammer

Dørkplade
Terræn

Teknisk snit (simpel illustration
1:20

Indkastshøjde: 
840 mm.

Tag Håndtag

Facade

Betonkammer

Teknik og materialitet
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Tag, håndtag, hjørneprofiler, 
møtriker og låse

Rustfrit stål

Løfteåg, dørkplade

Galvaniseret stål

Facadeplader

wellTEC aluminiumsplade 
SQ-12/12-R (12x12 mm.)

Facadeplader (tilkøb)

Valgfri RAL farve på aluplader, 
f.eks. Københavner Blå (RAL 
RAL9017 eller Frederiksberg 
Grøn (RAL6009)
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Prototype
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Cobe
Pakhus 54
Orientkaj 4, st.
2150 Nordhavn
Denmark

Kontaktperson: 
Mikkel Morris 
@: mrm@cobe.dk
M: +45 2682 0748

Eurogroup
Overskovsvej 27
8362 Hørning
Denmark

Kontaktperson: 
Per Engelbrechtsen
@: per@eurogrup.dk
M: +45 4018 7316

Cobe


