
Papperskorgar för moderna miljöer 

Modern design och robust konstruktion är 
några av anledningarna till att vi tagit in Cervic 
papperskorgar i vårt sortiment. Här finns små 
sorteringsstationer för kontor och hotellrum 
men även större avfallsbehållare för offentliga 
miljöer både inomhus och utomhus. 
 
Många av papperskorgarna blir till en sorterings-
station tack vare flexibla lösningar med flera 
fack eller möjlighet att bygga ihop enheterna.
 

Papperskorgar 
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se
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München är en kompakt och gedigen avfallsbehållare. Med 3 inkast 
kan du anpassa för just era källsorteringsbehov. Behoven kanske finns i 
idrottsarenan, gallerian eller varför inte utomhus.  
Tillverkad av tålig galvaniserad stålplåt. Säckarna fästs säkert i en me-
tallring med ett stadigt gummiband. Med skyddshuven blir München 
en utmärkt sorteringslösning för utomhusmiljön. 160 liter

Venus Små och smidiga behållare för källsortering. Passar utmärkt  
för det lilla kontoret eller när man vill att hotellgästerna ska sortera redan  
på rummet. Löstagbar, tvättbar innerbehållare i svart polypropen.  
Tillverkad av varmförzinkad pulverlackerad stålplåt. 3x7,5 liter

Luna Multifunktionell, estetisk hållare för källsortering i 
mindre skala. Utmärkt för kontoret eller konferensrum-
met. Uttagbara, tvättbara innerbehållare i polypropen.  
Inkl gummifötter. Välj till lock om du vill dölja avfallet. 
3x15 liter

Oslo 75 sorteringsstation är en tålig 
papperskorg för utomhusmiljöer. 
Flexibelt system då den kan monte-
ras ihop till 2, 3 eller 4 behållare eller 
placeras fristående. 
Behållarvolym 75 liter. 

* gäller ej hela sortimentet

Mer info:
• Tydlig grafik i klara färger visar  

användaren tillrätta
• Innerbehållare i metall*
• Justerbara fötter*
• Askkoppar som tillbehör*
• Fästbultar - för stadig montering*
• Tillverkade i stålplåt
• Öppnas med trekantsnyckel* 

San Sac AB
Box 423

581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20

www.sansac.se
info@sansac.se

Helsinki är ett stabilt träskåp i attraktiv design 
med 3 inkast á 60 liter. Skåpet är tillverkad av 28 
mm MDF-skiva med fanerbeklädnad i exklusivt 
valnötsutseende som standard.  
Innerbehållare i varmförzinkad stålplåt.

Se mer information om  
produkterna på www.sansac.se


