
 
Källsortering inomhus - Nexus

Nexus är en genomtänkt och funktionell serie 
behållare för källsortering inomhus.  
Behållarna rymmer 30, 50 respektive 100 liter. 

Tydlig grafik och inkastöppningar i många for-
mer och färger gör källsorteringen både enkel 
och rolig. Kombinera efter dina behov och du 
har en återvinningsstation som passar utmärkt 
i entrén, sportanläggningen, receptionen, skol-
lokalerna eller på kontoret.



Behållarna kan placeras mot vägg eller rygg mot rygg.  
Behållarna är grå i två nyanser – kombinera med den färg du 
väljer på inkastöppning och grafik. Vill du göra informationen 
ännu tydligare – lägg till en skylt (A4) med grafik. 
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Nexus 100 placerade sida vid sida ger plats för många fraktioner även i smala 
utrymmen. Behållarna är grå i två nyanser – kombinera med den färg du väljer 
på inkastöppning och grafik. Vill du göra budskapet ännu tydligare – lägg till en 
skylt (A4) med grafik. 

Kan placeras rygg mot rygg Nexus Duo 2x50 liter
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Behållaren finns i två utföranden – grå i två nyanser 
alternativt metallicgrå. Kombinera inkastöppningar och 
färger med den tydliga grafiken och källsorteringen är 
snart igång. Vill du göra informationen ännu tydligare 
– lägg till en skylt (A4) med grafik som monteras på 
baksidan av behållaren. 

Nexus 30

Källsorteringsbehållare

Art nr Tillbehör Volym Vikt Bredd Djup Höjd
  liter kg mm mm mm 
    
Nexus 30 Lås, handtag, väggfästen, skylthållare 30 2,8 335 308 626 

Nexus 50 Hjul, lås, sammankopplingsbeslag, skylthållare 50 4,2 295 510 680 
 behållare för t ex vätska el batterier

Nexus 100 Hjul, lås, sammankopplingsbeslag, skylthållare 100 12  544 397 1007
 sidobehållare för t ex vätska el batterier

Nexus Duo Hjul, lås, sammankopplingsbeslag, skylthållare 2x50 12  544 397 1007
 sidobehållare för t ex vätska el batterier

Pastellgrön GulRöd Orange MagentaMörkgrå
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Inkastöppning med lock
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Nexus behållare, för källsortering inomhus, finns i storlekarna 30, 50 resp 100 liter.  
Samtliga behållare i serien kan förses med er egen logotyp. Grafik finns i olika varianter, 
alternativt skapar vi ny efter dina önskemål. Vill du ha en presentation, som visar hur just 
din station kan se ut hjälper vi gärna till.

Kan placeras rygg mot rygg Kan monteras på vägg

Pastellgrön GulRöd OrangePastellblå Svart GrönLimegrön MagentaMörkgrå
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

Vi har fler lösningar för källsortering inomhus.  
Se övrigt broschyrmaterial eller www.sansac.se

Nexus 30 Nexus 100Nexus 50

Nexus passar in överallt där behovet av källsortering finns. Nedan ser du några exempel.


