San Sac i ett nötskal...

Det bästa avfallet är det som aldrig uppkommer
Även om avfallsminimering är ett övergripande mål
i all avfallsplanering kan avfall inte helt undvikas i
dagens samhälle. Vad vi däremot kan göra är att
tillsammans skapa system där jordens resurser
används och återanvänds på ett så effektivt sätt
som möjligt.
En central del i den processen är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga
och bekväma för användaren samtidigt som de är
arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för
tömning och transport.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.
Det är vår ambition att även i framtiden medverka
till att göra källsortering till en naturlig del av varje
människas vardag.

Vi på San Sac

Kvalité

Miljö

Tillgänglighet

Projektledning

San Sac startades 1962 av ett antal tillverkare
av papperssopsäckar. Avsikten var då att
vidareutveckla och marknadsföra system för
att hantera sopor i papperssäckar. Produktprogrammet har sedan successivt utvecklats till
att vara Sveriges bredaste och mest kompletta
sortiment för miljöriktig källsortering och
avfallshantering.
Idag erbjuder vi också ett brett produktutbud
omfattande parkmöbler och annan utrustning
för offentliga miljöer.
Huvudkontor och lager är beläget i Linköping.
Försäljningskontor finns i de tre storstadsområdena samt i Norrland. Sedan 2010 har vi
ett systerbolag i Danmark, Rubaek & Co A/S,
med en liknande produktportfölj.
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Helhetsåtagande

Din totalleverantör för miljöriktig källsortering och

Underjordsbehållare
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Vid hantering av avfall i
kontorsmiljö är design och
funktion i samverkan viktigt
för att skapa en miljö som
uppmuntrar till källsortering.
- Källsorteringsmöbler
- Papperskorgar
- Sorteringsbehållare
- Rullstativ
- Sorteringsvagnar
- Säckhållare
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Vården
Industri

Utöver allmänt förekommande avfall uppstår det inom
vården även smittförande och
skärande/stickande avfall.
Vården är en miljö som kräver
certifierade och hygieniska
produkter.
- Kanylburkar
- Riskavfallsboxar
- Sorteringsvagnar
- Säckar och säckställ
- Kärl och kärltåg
- Nedkastsystem
- Kärlväxlare
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Industrin har långtgående
krav när det gäller att
driva verksamheten på ett
miljöriktigt sätt. Vi erbjuder
kostnadseffektiva och, där så
krävs, certifierade lösningar
för avfallshanteringen.
- Uppsamlingskar
- Miljöskåp
- Miljöcontainrar
- Big Box
- Sorteringsvagnar
- Utrustning för insamling av
elavfall och batterier
- Säckhållare
- Kärltömmare och kärltvättar
e
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h avfallshantering

Handel/Service

Möblering av offentliga miljöer

I dessa miljöer omfattar
avfallshantering både de
publika utrymmena och
hanteringen i de interna n.
delarna av verksamhete
- Papperskorgar
ållare
- Profilerade avfallsbeh
- Batterirör
- Säckar
- Säckhållare
- Sopkärl
- Balpressar
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Offentliga miljöer
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- Källsorteringsbehållare
- Askkoppar
- Parkbänkar
- Picknickbord
- Pollare

Storkök
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Politiskt styrda mål innebä
en ökad insamling av ma r
avfall. Matavfall är en tun toch blöt fraktion som kräg
genomtänkta lösningar ver
.
- Påsar och säckar av
papper eller bioplast
- Biokorgar och trådstä
llningar
- Hållare för matavfallssäc
kar
- Biokärl
- Kylda sopskåp
- Underjordsbehållare
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Systemleverantör
Våra enskilda produkter utgör tillsammans system
som täcker behoven i den miljö där avfallet uppstår
tills avfallet fraktas bort för behandling. Exempel på
system är emballage och hjälpmedel för insamling av

matavfall. Vi arbetar i huvudsak med egenutvecklade
produkter men representerar även ett antal ledande
internationella tillverkare. Med 10 000 artiklar i sortimentet har vi lösningar för varje plats och varje tillfälle.

Kunskap och kompetens
Med mer än 50 års erfarenhet har vi kunskap och
kompetens för att vara din rådgivare när det gäller
att hitta fungerande lösningar för källsortering i de
flesta miljöer. Lösningar vilka innebär god funktion

samt även god ekonomi och design. För att finna
de system som passar bäst i just din miljö är du
alltid välkommen att kontakta våra kunniga och
kompetenta medarbetare.

Leveranser från eget lager
Snabba och tillförlitliga leveranser är viktigt för våra
kunder. Med tusentals artiklar på lager i Linköping
erbjuder vi en för Sverige unik sortimentsbredd.

Härifrån kan du snabbt fylla på dina förråd med
förbrukningsvaror eller komplettera ditt behov av
utrustning för källsortering.

Tillsammans gör vi en bättre framtid...

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.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

