
Insamling av matavfall

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor 
nytta för miljön. Hos oss hittar du allt du  
behöver för insamling av matavfall.

•	 Lättarbetade hjälpmedel som säckhållare, 
vagnar och kärl

•	 Påsar och säckar - allt ifrån småpåsar för 
hushållen till insatssäckar för storköken

•	 Våra påsar och säckar är tillverkade av 
papper eller bioplast som uppfyller kraven i 
EN 13432

Regeringen har som målsättning att vi senast 
2018 ska sortera ut och behandla minst 50% 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger  - San Sac hjälper dig!
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8560-35 182-15628565-20

8058-60125A, 58-0701

8058-60A

8058-125BA

Tratten - det utmärkta hjälpmedlet i köket 
•	 Underlättar det dagliga arbetet
•	 Passar även för behållare 25 liter
•	 Bra lösning även 

i matsalen
•	 Minimerar spill
•	 Maskindiskbar

44-140BIO
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Vagnar med säckhållare
•	 Droppsäker, ventilerande och maskin-

diskbar polyetenbotten
•	 Kan rullas in under diskbänk
•	 Enkel montering/demontering av säck
•	 Klarar trösklar, länkhjul Ø 75 mm

Rullstativ för behållare
•	 Passar våra behållare - 23, 25 och 37 liter
•	 Höj- och sänkbart stativ för behållaren
•	 Klarar trösklar, länkhjul Ø 75 mm 
•	 Kan rullas in under 

diskbänk 
•	 Tar liten plats

2015-7020

58-0701

Avrinningskit 
I två utföranden; singel- / dubbelstativ.  
Sil i maskindiskbar polyeten, för avrinning 
av blött matavfall, med behållare 25 liter.

8058-60BAAM

8058-BAAM

8058-BA, 8501-20H

58-0703



51-417XX

Hjälpmedel för insamling av matavfall

Art nr Beskrivning  Längd Bredd Höjd För säck/påse
   mm mm mm art nr
    
2015-7020 Matavfallskorg Mathilda för matavfallspåse, grön polypropen 247 197 280 62-P02 
8560-35 Biokorg för matavfallspåse, brun polypropen 255 200 200 62-P02 
8565-20 Biokorg Duo för matavfallspåse, grön polypropen 260 180 195 18-6634
182-1562 Trådställning för matavfallspåse 22 liter. 280 270 460 KS022
 Grå pulverlackerad trådkorg i stål
8058-60A Säckhållare för matavfallssäck 45 liter. Förkromad vagn 400 385 850 KS045     
 med plastbotten för säcken. 4 länkhjul Ø 75 mm  
8058-60125A Säckhållare för matavfallssäck 45 liter och sopsäck 125 liter.  820 450 850 KS045 
 Förkromad vagn med polyetenbotten för säcken. 
 4 länkhjul Ø 75 mm 
8058-BA Rullstativ för matavfallsbehållare 23, 25 eller 37 liter. 395 395 700/ 18-6643, 18-4012
 Justerbar höjd, förkromad. 4 länkhjul Ø 75mm    1000   
8058-125BA Rullstativ för matavfallsbehållare 23, 25 eller 37 liter.  820 450 850 18-6643, 18-4012  
 För sopsäck 125 liter. Förkromad. 4 länkhjul Ø 75mm 
8058-BAAM Avrinningskit - singel. Rullstativ 8058-BA inkl sil och  395 395 700/ 
 behållare 25 liter    1000 
8058-60BAAM Avrinningskit - dubbel. Förkromad vagn för matavfallssäck   820 450 860 
 45 liter, inkl tratt, sil och behållare 25 liter. 4 länkhjul Ø 75mm    
58-0701 Tratt av polyeten, maskindiskbar  440 370 140 KS045
58-0703 Sil av polyeten, för avrinning av matavfall 440 370 140 
8525-XX Sorteringsbox 25 liter. Polypropen. Färgkod 05=röd, 395 275 315 18-6643   
 10=gul, 15=vit, 20=grön, 25=blå, 35=brun, 40=grå 
8523-001 Sorteringstunna 23 liter, exkl lock. Svart återvunnen polypropen Ø 395   - 315 18-4012    
8501-20H Sorteringstunna 37 liter, 2 ventilationshål, exkl lock. Ø 395   - 430 18-4012   
 Grön återvunnen polypropen 
44-140BIO Hjulförsett ventilerat kärl, 140 liter, inkl lock, brunt 500 543 1065 18-7628
51-417XX Källsorteringsmöbel* av melaminbelagd spånskiva med 445 410 1120 KS045
 utdragbar förkromad säckhållare samt lådutdrag för        
 sorteringsbox 25 liter. Uppställbart inkastlock. 
 Skiva av kompaktlaminat med inkastöppning 270x195mm
51-4131XX Källsorteringsmöbel* av melaminbelagd spånskiva med låd-  445 410 1120 18-6643 
 utdrag med 3 sorteringsboxar 25 liter. Uppställbart lock.  
 Skiva av kompaktlaminat med inkastöppning 270x195mm 
7765-00 Vägghållare av varmförzinkad plåt, för distribution av 410 270 450 62-P02, 18-6634  
 matavfallspåsar. För 10 buntar á 80 påsar eller ca 40 rullar 
7765-10 Vägghållare av pulverlackerad plåt för distribution av 410 270 1200 62-P02, 18-6634
 av matavfallspåsar. För 29 buntar á 80 påsar eller ca 110 rullar
7765-20 Väggskåp av pulverlackerad varmförzinkad plåt för distribution 430 270 620 62-P02, 18-6634
 av matavfallspåsar. För 12 buntar á 80 påsar eller ca 48 rullar
7765-20L Väggskåp av pulverlackerad varmförzinkad plåt för  430 270 620 62-P02, 18-6634
 förvaring av matavfallspåsar. För 12 buntar á 80 påsar 
 eller ca 48 rullar. Förberett för ASSA-lås, exkl cylinder 
7765-201M Sats för stolpmontage av 7765-20 och 7765-20L 185 35 620
* Se broschyrmaterial Källsorteringsmöbler eller www.sansac.se för fler möbler anpassade för insamling av matavfall

7765-00 7765-20
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7765-1051-4131XX

Hållare och skåp i olika utföranden för distribution av matavfallspåsar. 
Passar både rullar av bioplast och buntar av papperspåsar.  
För placering i t ex miljöhus, butiker eller utomhus. 



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 hittar du alltid på www.sansac.se

Vi har även 
många lösningar 
för insamling 
av matavfall för 
utomhusmiljöer. 

Kylda avfallsskåp för kärl 
•	 Skåpet förses med en kylenhet som beställes separat, 

art nr 357-KFK/MUCS
•	 Lätt att installera. Fungerar utmärkt även i trånga utrymmen.
•	 Robust dörrlås. Inkastlucka försedd med gasdämpare
•	 Utvändig panel av pulverlackerad plåt i antracitgrå kulör, 

invändigt pulverlackerad silvergrå kulör.
•	 Golv av rostfri plåt.
•	 Isolerad med 40 mm polyuretan
•	 1-2 st 140/240 liters kärl
•	 Lätt att hålla rent

San Sac har ett 
stort sortiment av 
påsar och säckar 
för insamling av 
matavfall.  
Se www.sansac.se  
eller broschyr-  
material.

16
-0

9

Artikel nr Höjd Höjd inkl Bredd Djup Kylaggregat Temperatur- Strömförsörjning Volym  
	 	 kylaggregat	 	 	 effekt	 område	 	 kärl
  
357-KFK/1  1200 mm    1475 mm   965 mm   853 mm     430 w      +1-5   230V,1 fas,10A 1x140/240 
357-KFK/2  1200 mm    1475 mm  1550 mm   853 mm     430 w      +1-5   230V,1 fas,10A 2x140/240

Är lämpliga för verksamheter som t ex restauranger, stor-
kök	och	affärer,	där	det	uppstår	avfall	som	behöver	kylas.	
Skåpet är anpassat för standardkärl 140/240 liter

Vid beställning ersätt XX i art nr med 20= silvergreen, 40= stonegrey

Kärlskåp för matavfallsinsamling 
Inkasttopp lackerad i svart färg. För bättre ventilation är toppen delvis 
perforerad. 2 st inkast med öppning 200x250 mm, anpassade för matav-
fallspåse. Inkasttoppen är försett med 2 täcklock för eftermontage av lås.  
Låssats ingår ej, beställes separat. Skåpet för 140-literskärl är försett 
med	instyrningsplåt	för	att	fixera	kärlet.

Artikel nr Volym kärl Längd Bredd Höjd 
 liter mm  mm mm
  
7621-140KIXX    2x140    1400      870   1370 
7621-240KIXX    2x240     1400     870   1370
7621-593 Låssats, bestående av låshus cylinderskylt   
 och väderskydd. Ovalcylinder ingår ej.


