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Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter för 

källsortering i offentlig miljö



Söker ni ett modulbaserat system för källsortering i en parkmiljö, stadsmiljö, vid bensinstationer eller framför fastigheter? Är det dessutom 
viktigt med brandsäkerheten i den tänkta miljön?

Då är Mango precis det ni letar efter - en elegant och stilren papperskorg som lätt byggs ihop till ett integrerat källsorteringssystem med 
det antalet enheter som antalet fraktioner ni behöver.

Mango kan levereras med en exakt skräpmätning via ultraljud för att optimera tömningsrutiner. 

Kundanpassning? Självklart!

* Färg / färgkombination
* Design 
* Inkast på både fram- och baksida
* Alternativt: inkast endast på framsida samt platt                    

bakstycke för installation dikt mot vägg
*Förberedda för markförankring

Röd tråd i avfallshanteringen
-----------------------------------------

Tillåter en “röd tråd” i avfallshanteringen då 
ni själva kan bestämma om ni vill ha enkla 
papperskorgar eller ett system med valfritt 
antal relevanta fraktioner.

På så sätt slipper man en uppsjö av olika 
papperskorgar, utan har ett 
heltäckande system. 
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Specifikation

Höjd:                   110 cm 

Bredd:                   44 cm 

Djup:                    36 cm

Vikt:                      40 kg 

Material:             Magnelis

Standardfärg:     RAL7016 

Grafisk design:  Anpassad

Säcksystem:   125 L påse

Fågelsäker

Råttsäker



Papperskorgen Mango är brandtestad av SP - 
Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. 

Trots tuffa förhållanden (en säck fylld med 
oljeinsmorda trasor, plastdunkar och annat 
lättantändligt material) behöll kärlet sin struk-
turella integritet och hindrade effektivt lågorna 
från att sprida sig vidare.



Specifikation

Höjd:                140 cm 

Bredd:                58 cm 

Djup:                  71 cm

Totalvikt:              60 kg 

Material: Rostfritt, 

Magnelis

Standardfärg:   RAL7016 

Dekaler:    Efter önskemål 

120-140L Rullkärl

Fågelsäker

Råttsäker
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MANGO XL

Med Mango XL har vi tagit modul-koncepet 
ytterligare ett steg med ett större skåp som 
rymmer ett 140L rullkärl.

Mango XL kan levereras med skräpmätning 
via ultraljud för att optimera tömningsrutiner.



Kiwi är en papperskorg / källsorteringssystem för offentlig inomhusmiljö. Det är den mest flexibla lösningen på marknaden. 
Vi skräddarsyr kärlen helt efter kundens specifikationer och önskemål för att anpassa systemet till olika miljöer och behov. 
Låt denna skönhet ta hand om era sopor samt miljöprofilera ert företag!

Kiwi är byggd med miljön i åtanke.

Aluminiumprofilerna innehåller
ca 60 % återvunnen aluminium vilket endast kräver 5 % energi 
jämfört med nytillverkning.

Plåtdetaljerna är tillverkade av svenskt kvalitetsstål.

Detaljerna pulverlackeras av miljöskäl.

Vi har lagt upp produktionen så att vi minimerar 
transporterna och lämnar ett så litet avtryck på miljön som 
möjligt. 
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Specifikation:

Material sidor.......................Plåt

Material hörn..............Aluminium

Material lock........................Plåt 

Höjd ...............................75 cm

Bredd / Längd................. 34 cm

Totalvikt.............................16 kg

Volym per enhet................60 liter

Färg............................ RAL-skala

Dekaler............. Anpassningsbara

Säcksystem..............125 L säckar



Vi har en unik möjlighet att ha en nära dialog med både kund och producent.
Vi hjälper till hela vägen med allt från rådgivning till framtagning av grafikförslag. Allt för att våra kunder skall få sitt optimala källsorter-
ingssystem att pryda deras inredning. Kontakta oss om ni vill se hur just ert system skulle kunna se ut!
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Kiwi XL är ett gediget och snyggt skåp tillverkat för 120 L / 140 L rullkärl. Precis som med alla våra produkter, kan kunden pro-
filera sitt företag med hjälp av färgkombinationer, grafik och andra önskemål. Vi hjälper hela vägen från idé till färdig färgsättning 
och grafik.

Specifikation:

Material sidor:          Plåt

Material hörn: Aluminium

Höjd:                 130 cm

Bredd:                 61 cm

Djup:                58,5 cm

Totalvikt:               70 kg

Färg:               RAL-skala

Dekaler:    Efter önskemål



Sortify finns i mer än 170 kommuner i SverigeTorg, park, badplats eller 
lekplats - oavsett var ni behöver en 
tung, gedigen och 
rymlig papperskorg - är Sortify ett 
självklart val!

Den är utvecklad i nära samarbete 
med kommuner och är medvetet 
konstruerad med en mycket tung 
bas för att undkomma 
markförankring. 

Kärlet har öppningar i nederkant 
som är anpassade till gaffeltruck/ 
pallyftare. Detta för att kunna flytta 
papperskorgen dit där den behövs 
som mest.

Sortify tillåter källsortering i upp till fyra fraktioner. 

Val av fraktioner styrs av behovet och illustreras med 
hjälp av informativa och tydliga dekaler. Färg och 
design av grafiken anpassas så att papperskorgen 
passar in i den tänkta miljön vare sig det är en lek-
plats eller en stadspark.

 Vi jobbar alltid med helhetskoncept och hjälper våra 
kunder hela vägen från idé till färdig produkt. 

Passa på att profilera ert företag utåt mot allmänheten 
- källsortering i offentlig miljö är ett miljöarbete som är 
synligt för gemene man.

Synliga och snygga papperskorgar bidrar dessutom 
till minskad nedskräpning!



Specifikation:

Material.........3 mm rostskyddat stål

Höjd..................................110 cm 

Bredd................................. 70 cm 

Längd.................................70 cm

Totalvikt.............................. 230 kg 

Volym per fraktion............... 70 liter 

Total volym........................ 280 liter 

Färg................................ RAL-skala 

Dekaler................... Efter önskemål 

Säcksystem........... 4 x 125 L säckar
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Återvinningslösningar i Norr AB | Viktoriagatan 6 D, 961 36 Boden | info@sortify.se | www.sortify.se

Victoria Strömbäck: 070-585 66 66 | Stefan Strömbäck: 070-940 76 79

www.sortify.se


