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AVFALLSHÅNDTERING

Longopac® 

Stand Wall  
Solutions Flex 
Mini/Midi

Longopac Stand Wall Solutions  
er konstruert for å installere  
Longopac-systemet på vegg,  
i miljøstasjoner eller andre skap.  

Longopac® Stand WALL SOLUTIONS • Vegghengt
• Tilgjengelig med lokk
• Egnet for skap

Størrelser: Mini/Midi

PRODUKTEGENSKAPER

Navn Art. Nr. Høyde Bredde Vekt Innkaståpning

Mini 34310 140 mm 375 mm 0,85 kg DIameter: 305 mm

Mini Flex 
m/lokk 34330 275 mm 385 mm 2,3 kg Diameter: 285 x 165 mm

Midi Flex 34335 260 mm 490 mm 2,5 kg Innkaståpning: 320 x 280 mm

LONGOPAC KASSETTER



Sekkens kassett plasseres i toppen 
av stativet, og sekken trekkes ned. 

Enden av sekken forsegles med strips. 

Ved utskiftning trenger man 2 strips: 
1 for å lukke sekken og 
1 for å lage ny bunn. 
Til slutt skilles ny bunn og gammel 
topp med saks mellom hver strips. 

Den ferdige sekken blir 
helt full, noe som gir svært 
lite overflødig plastbruk.

Longopac®

Sekksystemet
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Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, 

Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, 
biologisk nedbrytbart materiale, mathåndetering, ESD, sterilt og med ulike styrker. 
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Et innovativt 
system for bedre  
avfallshåndtering
Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt.  
Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring  
av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering. 

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle  
avfallssekker.  Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye  
CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac. 

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til: 

• Mengde plast som benyttes
• Mengde olje og CO2 spart
• Tidsøkonomiske besparelser 

100% Fyllingsgrad
Med Longopac utnytter man  
alltid 100 % av sekken. 

80% Redusert utslipp
Ved å benytte Longopac-systemet  
kan du redusere ditt CO2-utslipp  
med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast 
Sekkene fra Longopac er laget av  
minst 50 % resirkulert plast.

Slik fungerer det 


