SVENSKA

Praktisk och
hygienisk lösning
för en effektiv
avfallshantering
i publika miljöer

• Hygienisk
• Effektiv
• Klimatsmart

Inomhuslösningar

På ett snyggt, enkelt och klimatsmart sätt
underlättar Longopac Bin avfallshanteringen
i publika miljöer.
Bin Bullet är en praktisk och hygienisk lösning för effektiv
avfallshantering. Det unika Longopac-systemet gör dess
utom BinBullet såväl ekonomisk och miljövänlig som
lätthanterlig och tidsbesparande.
Tunnan är enkel att ta av och säckengår snabbt att byta.
Den stilrena designen gör att Bin Bullet smälter in i publika
miljöer såsom restauranger, caféer, hotellobbyer och väntrum.
Bin Multi är ett modulsystem för avfallshantering och källsortering. Systemet kan kombineras med olika fraktioner,
skåpen byggs som 1–4 fraktioner efter egna önskemål och
behov.
Bin Multi passar i utrymmen som kräver en effektiv källsor
tering som t.ex. i korridoren, pentryt och konferensrummet.
Möbeln kan naturligtvis placeras överallt i torra miljöer. Skåpet
kan även fås med den mycket populära specialvarianten
för engångsmuggar.
Bin Multi tar inte mycket större plats än en stor pappers-

korg men genom användning av säcksystemet Longopac
som sitter i alla möbler effektiviserar man avfallshanteringen
och reducerar inte bara kostnaden utan även miljöpåverkan.
Varje möbel är försedd med en dekal på ovansidan med
information om vad som ska kastas i vilket inkast.
Gemensamt för samtliga skåp är Longopac-systemet. Vid
källsortering visar systemet sin stora fördel genom att man
kan byta samtliga fraktioner och bara använda precis så
mycket film som behövs för var och en. Skåpet blir helt
tömt utan att man kastar halvfulla säckar.
Produkten är tillverkad i Sverige. Materialet är mellamin och
högtryckslaminat. Modulmöblerna finns att tillgå i färgerna
vit och grå. Andra färger kan specialbeställas.
Både Bin Bullet, Multi och Tower laddas med Longopac
kassett Mini som finns i olika styrkor och färger. Kassetten
finns även som 100 % komposterbart material för matavfall;
Longopac Biodegradable.

Hygienisk
• Inget avfall kommer utanför säcken.
• Inget avfall på golvet – inte heller vid säckbyte.
• Aldrig någon kontakt med avfallet.

EFFEKTIV
•
•
•
•
•
•
•

Laddas med 60 meter lång säckkassett.
Alltid ny säck på plats.
Alltid försluten säck.
Snabbare säckbyten.
Flexibla bytesintervaller.
Mindre rengöring.
Alltid 100 % fyllnadsgrad.
Longopac Biodegradable

KLIMATSMART
• L
 ongopacs säckmaterial tillverkas i 3-skikts polyeten,
vilket ger låg råvaruåtgång i kombination med hög styrka.
• Kunder kan kalkylera sin miljöbesparing med Paxxos
CO2-kalkylator och Paxxo kan utfärda CO2 emission
certifikat på CO2-besparingen.

Standard Färgkoder
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• 70% lägre CO2 utsläpp jämfört med traditionella
sopsäckar.

så här fungerar det
Steg 1:
Säckkassetten försluts i ena änden med
ett buntband. När säcken börjarfyllas
eller man vill byta säck, är det bara att dra den
nedåt så kommer nytt material fram ur kassetten
och säcken blir längre.

Steg 2:
För att göra
en ny säck drar
man ner säckmaterialet
och försluter upptill med
buntband.
Steg 3:
Ytterligare ett
buntband sätts
ovanför det första
och mellandem klipps
säckmaterialet av.
Hela processen tar
mindre än 30 sekunder!

Inomhuslösningar

Bin Bullet

Bin Multi 1

Bin Multi 2

Bin Multi 3

Bin Multi 4

Bin Multi
Cup

Den öppningsbara toppskivan på Multi 2–4 förenklar laddning av ny kassett.
Vid säckbyte av Multi-produkterna öppnas dörrarna och även toppskivan om
så önskas.
Multi Cup har en insats där muggarna staplas i varandra, varje säck rymmer
upp till 400 muggar. Det finns flera olika varianter av muggdiameter. Systemet
ger en stor platsbesparing jämfört med en vanlig sopbehållare. Multi Cup har
även en separat, utdragbar låda för restavfall.
Bin Tower är ett mångsidigt skåp av högre modell med en flyttbar hylla.
I kombination med Longopac Biodegradable fungerar hyllan både som en
separator där underdelen av skåpet kan användas till förvaringsutrymme och
som bärande plattform för kassetten. Idealt för kladdigt eller tungt avfall.
Bin Tower

Inomhuslösningar
Produktnamn

Art. nr.

Färg

Mått

Vikt

Bin Bullet

35100
35200

Svart
Vit

Höjd: ............................. 860 mm
Diameter: ....................... 380 mm
Inkastöppning: ........... Ø 200 mm

8 kg komplett
5 kg hylsa

Longopac Multi 1

36010
36011

Vit
Grå

Höjd: ........................... 1000 mm
Bredd: ........................... 430 mm
Djup: ............................. 440 mm
Inkastöppning: ............Ø 200 mm

23 kg

Longopac Multi 2

36020
36021

Vit
Grå

Höjd: ........................... 1000 mm
Bredd: ........................... 565 mm
Djup: ............................. 440 mm
Inkastöppning: ....... 100x220 mm x 2

29 kg

Longopac Multi 3

36030
36031

Vit
Grå

Höjd: ........................... 1000 mm
Bredd: ........................... 820 mm
Djup: ............................. 440 mm
Inkastöppning: ....... 100x220 mm x 3

37 kg

Longopac Multi 4

36040
36041

Vit
Grå

Höjd: ........................... 1000 mm
Bredd: ......................... 1075 mm
Djup: ............................. 440 mm
Inkastöppning: ....... 100x220 mm x 4

41 kg

Longopac Multi Cup

36100 Small Ø 78 mm
36101 Small Ø 78 mm
36110 Medium Ø 80 mm
36111 Medium Ø 80 mm
36120 Large Ø 82 mm
36121 Large Ø 82 mm

Vit
Grå
Vit
Grå
Vit
Grå

Höjd: ........................... 1000 mm
Bredd: ........................... 430 mm
Djup: ............................. 440 mm
Inkastöppning: 4 hål (Ø 78, 80, 82)
Ange muggdiametern.

25 kg

Longopac Bin Tower

36000
36001
36002  
36003
36004

Vit
Grå
Bok
Ek
Björk

Höjd: ........................... 1120 mm
Bredd: ........................... 430 mm
Djup: ............................. 450 mm
Inkastöppning: ...... 200x200 mm

24 kg

Dekaler för Multi

Urban solutions

Crossroad

Avenue

Sidewalk

Commerz
(endast för
inomhusbruk)

En stilren produktlinje för att kunna tillmötesgå efterfrågan
på smidig och hygienisk avfallshantering även utomhus och
i publika miljöer.

Commerz är framtagen för en enkel och smidig avfallssortering i köpcenter, på flygplatser eller i andra publika
områden. Samtliga produkter är låsbara.

Urban-produkterna innehåller alla insatser för att enkelt
kunna applicera Longopac-säcken. Produkterna är av
mycket hög kvalitet och gjorda för användning under
lång tid.

Urban-produkterna möjliggör för besökarna att kunna
ageramiljövänligt och hålla rent, genom att placera ut
snygga och hygieniska avfallslösningar som är både miljövänliga och stilrena på samma gång.

Urban solutions
Produktnamn

Art. nr.

Färg

Mått

Vikt

Crossroad

37100

Grå

Höjd: ...................................... 1355 mm
Bredd: ...................................... 690 mm
Djup: ........................................ 610 mm
Inkastöppning: .................. 360x150 mm

97 kg

Grå

Höjd: ...................................... 1040 mm
Bredd: ...................................... 535 mm
Djup: ........................................ 455 mm
Inkastöppning: .................. 530x142 mm

86 kg

Avenue
(färg på lucka
avgör art. nr)

37201 Svart
37202 Röd
37203 Orange
37204 Gul
37205 Grön
37206 Blå

Sidewalk

37300

Grå

Höjd: ...................................... 1224 mm
Bredd: ...................................... 575 mm
Djup: ........................................ 575 mm
Inkastöppning: .................... 250x97 mm

91 kg

Commerz 2

37400

Vit,
Borstad Inox

Höjd: .........................................755 mm
Bredd: ...................................... 830 mm
Djup: ........................................ 387 mm
Inkastöppning: ............ 180x230 mm x 2

50 kg

Commerz 3

37410

Vit,
Borstad Inox

Höjd: ........................................ 755 mm
Bredd: .................................... 1140 mm
Djup: ........................................ 387 mm
Inkastöppning: .............180x230 mm x 3

61 kg

Commerz 4

37420

Vit,
Borstad Inox

Höjd: ........................................ 755 mm
Bredd: .................................... 1450 mm
Djup: ........................................ 387 mm
Inkastöppning: ............ 230x180 mm x 4

71 kg

Dekaler för Commerz
PAPER
PAPER
PACKAGING
PAPER
PACKAGING
PAPER
PACKAGING
PACKAGING

PLASTIC
PLASTIC
PACKAGING
PLASTIC
PACKAGING
PLASTIC
PACKAGING
PACKAGING

PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS

RESTREST
WASTE
REST
WASTE
REST
WASTE
WASTE

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR

PET/PANT
PET/PANT
PET/PANT
PET/PANT

RESTAVFALL
RESTAVFALL
RESTAVFALL
RESTAVFALL
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