
Papperskorgar

I vårt sortiment fi nns ett stort utbud av pappers-
korgar för olika behov. Sortimentet innehåller 
produkter för de mest skiftande miljöer såsom 
parker, rastplatser, idrottsarenor, friluftsanlägg-
ningar och bensinstationer. Du hittar allt från 
traditionella stolpmonterade 60 liters pappers-
korgar till storvolymiga lösningar för 3x240 liters 
säckar.
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Säckhållare med alternativa inkast

Art nr Beskrivning Mått, mm   Säckstorlek, lit

  bredd djup höjd

7755-06E Säckhållare beklädd med  625 470 970 125-160
 tryckimpregnerad träpanel.
 Lock belagt med grön plastisol.

7703-06E Säckhållare med inkasttopp och lucka.  625 470 1180 125-160
 Inkasttopp av pulverlackerad zinkorplåt, 
 grön. Beklädd med tryckimpregnerad 
 träpanel. Betongbotten ingår.

7702-06E Säckhållare beklädd med tryck- 625 470 1100 125-160
 impregnerad träpanel. Inkasttopp av 
 grön plastisolbelagd stålplåt.

7795-56 Betongbotten som tillbehör till artikel 
 7702-06E och 7755-06E

xxxx

Art nr Beskrivning Mått, mm  

  bredd djup höjd

7738-190 San Sac Aveny, papperskorg för 190-liters kärl. Tillverkad av 640 710 1390
 1,5 mm varmförzinkad stålplåt. Dörr med lås för 
 trekantsnyckel. Standardkulör grön RAL 6009. 
 Stabil betongbotten. Vikt ca 100 kg

80-100A Avfallsbehållare för engångsgrillar. Behållaren tillverkad av 495 385 1150
 1,5 mm varmförzinkad stålplåt. Insats av 0,6 mm varm-
 förzinkad plåt. Stabil betongbotten. Vikt ca 35 kg.

80-100A

7755-06E 7703-06E 7702-06E

7738-190
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Säckskåp med inkasttopp

Art nr Beskrivning Mått, mm   Säckstorlek, lit

  bredd djup höjd

7620-07EPI Säckskåp med inkasttopp – 3 inkast. Beklätt med 1400 690 1390 3 x 240
 tryckimpregnerad träpanel. Invändig beklädnad 
 med aluzinkplåt. Inkasttopp och luckor pulverlackade 
 i grönt. Skåpen kan förses med förhöjningsbotten, 
 art nr 7695-07, för 160 lit säck.

7621-07EPI Dito med 2 inkast. 960 690 1390 2 x 240

7695-05 Förminskningsplåt till inkasthål, Ø110 mm.

7695-06 Förminskningsplåt till inkasthål, Ø80 mm.

San Set

rt 

Art nr Beskrivning 

7730-XX Papperskorg San Set 125 lit.
 Tillverkad av pulverlackad zinkorplåt.
 Mått: b x d x h = 410 x 450 x 1110 mm.
 Vid beställning ersätts ”XX” i artikelnumret
 med färgkod
 00 = svart     15 = vit     40 = grå      20 = grön
 Specialkulörer kan offereras.

7731-XX Pappershållare
 För montage på San Set. Höjd = 500 mm.
 Färgkod enligt ovan.

San Set är en elegant och funktionell pappers-
korg för placering vid entréer, parker, köpcentra, 
bensinstationer m m. Fällbart säckstativ för ergo-
nomisk säckskiftning, integrerad betongbotten 
för stabiliteten.

Papperskorg 60 liter tillverkad av värme- och köld beständig 
HD polyeten. Levereras med förzinkade fästen för vägg- 
eller stolpmontage. Vid stolpmontage kompletteras med 
bandslangklämma i lämplig längd. 
Mått bredd x djup x höjd = 530 x 360 x 740 mm.
Art nr: svart 5700-00, grön 5700-20



Med rejäla säckvolymer 125 resp 60 liter, har våra 
arenapapperskorgar blivit förstavalet i många 
nybyggda idrotts- och evenemangsarenor.

Den snygga designen tillsammans med en 
genomtänkt konstruktion där avfallsvolym, 
ergonomi, brandsäkerhet och livslängd har 
beaktats bidrar till succén. Robust konstruk-
tion med varmförzinkad 1,5 mm plåt som 
pulverlackeras gör att papperskorgarna fungerar 
lika bra i inomhus- som utomhusmiljö.
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Som tillbehör kan lock 
eftermonteras.

I standardutförandet 
har papperskorgen 
öppet inkast.

Arenapapperskorgar

Art nr Beskrivning Mått, mm  

  bredd djup höjd

7737-60 Papperskorg 60 liter. Gångjärnsförsedd överdel med öppet  310 280 790
 inkast. Standardkulör grafi tgrå RAL 7024.

7737-601 Lock för eftermontering till ovan. 

7735-70  Väggfäste, förzinkat, till papperskorg 60 liter.

7737-125 Papperskorg 125 liter. Dörr med lås för trekantsnyckel, 450 360 950
 gångjärnsförsedd överdel med öppet inkast.
 Standardkulör grafi tgrå RAL 7024.

7737-1251 Lock för eftermontering till ovan. 

7735-71 Väggfäste, förzinkat, till papperskorg 125 liter.

Stora möjligheter till 
kundanpassade kulörer 
eller foliering.
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Stora möjligheter till 
kundanpassad dekor.

I samarbete med en av Europas ledande 
producenter av papperskorgar/avfalls-
behållare presenterar San Sac ett 
sortiment av, näst intill, oförstörbara 
och underhållsfria produkter för offentlig 
miljö.

Bakom dagens sortiment ligger 50 års 
utvecklingsarbete hos den brittiska 
tillverkaren Glasdon där fokus hela 
tiden har varit att leverera produkter 
med bästa möjliga egenskaper för de 
tuffaste miljöerna.

Här visar vi ett urval av det breda 
Glasdonsortimentet – läs mera på 
www.sansac.se eller i separat katalog.

S
k

Topsy 2000

Evolution Froggo

Topsy Jubilee

Integro Streamline Jubilee

Super Trimline

Mini Plaza 



Phoenix

Picknick

Buffer

Stanford

San Sac AB
Box 423

581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20

www.sansac.se
info@sansac.se

Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.

Askkoppar

Bänkar

Pollare

Ytterligare produkter från

Brandskyddssystem

Flertalet av Glasdons avfalls behållare 
kan utrustas med brandskydds-
systemet Firexpire vilket snabbt 
kväver en eventuell brandhärd.
Efter en brand sätts behållaren åter 
i drift genom ett enkelt utbyte av en 
smältsäkring.En brinnande 

tändsticka kastas 
oaktsamt ned i 
avfallsbehållaren.

Efter några sekunder 
börjar det brinna.

Inom en minut faller 
brandskyddssystemet 
ned och lägger sig 
på innerbehållarens 
öppning.

Elden kvävs då inget 
syre tillförs.

Ashmount

Ashmount SG

Ashguard SG

Neopolitan


