
Vi hjelper deg! 

50% 
RESIRKULERT PLAST

 

80% 
REDUSERT CO2 UTSLIPP

100% 
FYLLINGSGRAD
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I N N H O L D

Det unike Longopac systemet er utviklet for en 
mer effektiv, hygienisk og bærekraftig hverdag.
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Longopac® Stand
- Classic
- Dynamic 
- Wall Solutions 
- Tilbehør 

Om LongoPac
- Longopac og miljø
- Hvordan fungerer det 

Longopac® Bin
- Bullet
- Multi 
- Tower 
- Tilbehør
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Dekaler för Multi / Signs for Multi Bins

FOOD WASTE

MATAVFALL

METAL PACKAGING

METALLPLASTFÖRPACKNINGAR

PLASTIC PACKAGING

RESTAVFALL

RESIDUAL WASTE

PLASTIC BOTTLES
CANS

PET / PANTRESTAVFALL

RESIDUAL WASTE

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

FOOD & BEVERAGE
CARTONS

PET / PANT

P
LASTIC BOTTLES / C

AN
S

100x220 mm 100x220 mm 100x220 mm 200x200 mm

100x220 mm 100x220 mm 100x220 mm 110x110 mm

PLASTIC PACKAGING

PLASTFÖRPACKNINGAR

Dekaler för Bin Confer / Signs for Bin Confer

PLASTIC BOTTLES
CANS

PET / PANT

FOOD & BEVERAGE
CARTONS

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

PAPER

PAPPER

FOOD WASTE

MATAVFALL

METAL PACKAGING

METALL-
FÖRPACKNINGAR

RESIDUAL WASTE

RESTAVFALL

COLORED GLASS
PACKAGING

FÄRGADE 
GLASFÖRPACKNINGAR

CLEAR GLASS
PACKAGING

OFÄRGADE 
GLASFÖRPACKNINGAR
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LONGOPAC OG MILJØ

Longopac har som mål å forandre avfallshåndtering globalt. 
Ved å minimere plastbruken og øke andel  resirkulert plast kan vi klare dette sammen. 
Miljøfordelene med å bytte til Longopac avfallssystem er klare: 

Vi hjelper deg! 
Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon 
om hvordan du kan beregne ditt CO2 avtrykk.

post@dmedical.no

01

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

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

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

80% 

100%

50%
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Beskrivelse
Longopac

avfallsystem
Tradisjonelle 

avfallsystemer

Regulerbare poser x -

Posene er alltid i nærheten  
av søppelkassen x -

Unngå berøring av innholdet  
ved utskiftning av pose x -

Aldri overfylte poser med avfall x -

Ingen unødvendig plast benyttes x -

4

Hvordan er Longopac 
Forskjellig fra tradisjonelle 
avfallssystemer? 

LONGOPAC O G MIL JØ
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Longopac®

Steg for steg

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

Enden av posen 
forsegles med strips. 

Ved utskiftning fester man 2 strips:
1 for å lukke posen
1 for å lage ny bunn 

Til slutt klipper man mellom de to stripsene. 

Den ferdige posen blir helt 
full, noe som gir svært lite 

overflødig plast. 

Hele prosessen 
tar mindre enn 

30 
sekunder

2

3

4

Et effektivt og 
miljøvennlig
system! 

1
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Longopac Stand Classic er designet for 

Helse og industri
Systemet leveres med hjul av galvanisert stål 
og ben i aluminium. Bunnen er laget i plast som 
gjør den lett å håndtere. Systemene kan enkelt 
kobles sammen for å lage en stasjon for flere 
typer avfall. Alle LongoPac Stands kan utstyres 
med skilt for å sikre korrekt kildesortering. 

Tilgjengelig i størrelse Mini, Midi, Maxi.

Leveres på hjul
Rustfritt stål
Enkel å koble sammen

02

02

Longopac® Stand
CLASSIC

Fargekoder

0

1

2

4

5
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Alle versjoner av Longopac Stand kan brukes 
med Longopac-kassett i ulike styrker og farger. 
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Longopac® Stand CLASSIC

Stand Classic Mini/Maxi er utstyrt med en 
bunnplate i ABS/PC og kassettholdere i PP plast. 
Bena er av aluminium og hjulene i galvanisert stål. 
Tilvalg er ben og hjul i rustfritt stål eller føtter i plast. 

Stand Classic Maxi er den største i classic-serien. 
Med 420 mm diameter innkaståpning og stor stødig 
base er det plass til større mengder avfall. 

Navn Art. Nr. Høyde mm Bredde mm Vekt kg Innkaståpning

Mini 31400 850 380 3,2 Diameter: 290 mm

Maxi 30070 1055 570 5,4 Diameter: 420 mm

Leveres på hjul
Rustfritt stål
Enkel å koble sammen

Longopac® Stand Classic 
Mini/Maxi
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Longopac® Stand CLASSIC

Stand Classic Recycling varianten er fremst beregnet 
for håndtering av plast, papir eller annet materiale av 
større volum som siden skal komprimeres og gjenvinnes. 

Classic Recycling  finnes kun i Maxi versjon. Her benyttes 
”Longopac Recycling kassett” som er 160 m. Kassetten 
finnes med både standard eller perforert utførelse. 
Bunnplate og kassettholder i PP-plast.

Stand Classic Food er laget for matindustrien. 
Disse stativene har ren polypropylenbase med 
kassettholder i blått metalldetektbart materiale 
samt ben og hjul i rustfritt stål. 

Bunnplaten og kassettholderne er i PP-plast med 
blått metalldetekterbart materiale. Ben og hjul er 

Art. nr: 30091

H: 1 200 mm B: 570 mm 
Vekt: 5,8 kg 
Innkaståpning: 420 mm 

Mini Food 
Art. nr: 31436

H: 850 B: 380 mm 
Vekt: 3,2 kg 
Innkaståpning: 290 mm

Leveres på hjul
Rustfritt stål
Enkel å koble sammen

Leveres på hjul
Rustfritt stål
Enkel å koble sammen

Longopac® Stand CLASSICMaxi Food 
Art. nr: 30116

H: 1 055 B: 570 mm 
Vekt: 5,4 kg 
Innkaståpning: 420 mm

Longopac® Stand Classic  
Recycling

Longopac® Stand Classic 
Food Mini/Maxi
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Leveres på hjul
Laget av rustfritt stål 
Hjul med brems
Mulig å montere på tilbehør
Tilgjengelig med lokk

Longopac Stand Dynamic er designet for mer

Krevende miljøer
Longopac Stand Dynamic er laget 
i galvanisert eller rustfritt stål, og 
er tilgjengelig med lokk med pedal. 

Tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi, Maxi.

DYNAMIC
Longopac® Stand

Fargekoder
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2

4

5
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Alle versjoner av Longopac Stand kan brukes 
med Longopac-kassett i ulike styrker og farger. 

02
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Longopac® Stand DYNAMIC

Longopac Stand Dynamic er laget i 
galvanisert eller rustfritt stål og er designet 
for mer krevende miljøer. Her er det mulig å 
bremse forhjulene som gjør den mer stabil. 

Man har mulighet til å montere buntbånd 
og saks på begge sider av kassetholderen 
som vist på bildet.

Leveres på hjul
Laget av rustfritt stål 
Hjul med brems
Mulig å montere på tilbehør
Tilgjengelig med lokk

Longopac® Stand
Dynamic Pedal

Navn Art. Nr.
Høyde 
(mm)

Bredde 
(mm)

Vekt 
(kg)

Innkaståpning 
(mm)

Mini
34650 Fzb
34660 Inox 952 392 6,5 232x232 

Mini Pedal
34670 Fzb
34680 Inox 968 392 7,3 232x232

Midi
34600 Fzb
34620 Inox 952 496 8,9 320x280

Midi Pedal
34640 Fzb
34630 Inox 952 496 9,7 320x280

Maxi
34700 Fzb
34710 Inox 971 560 10 358x358

Maxi Pedal
34720 Fzb
34730 Inox 986 560 11 358x358
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Stand UBS har samme mål som de rektangulære 
plastboksene som allerede finnes i dagens marked, 
og som benyttes på blandt annet kaffekjeder. 

Dette stativets materialer er av pulverlakkert stål, 
og benytter en Longopac Midi kassett. 

Leveres på hjul
Laget av rustfritt stål 
Hjul med brems
Mulig å montere på tilbehør
Tilgjengelig med lokk

Stand Nouvo er et mobilt stativ som er svært 
praktisk å benytte i miljøer der hygiene står i 
fokus, samt å stenge lukt ute.  
 
TIPS: Denne er en god kombinasjon  
med Midi Odor kassett. 

Longopac® Stand DYNAMIC
Art. nr: 34500 

H: 655 mm B: 280 mm 
Vekt: 6,4 kg 
Innkaståpning: 430 x 165 mm 

Art. nr: 34770

H: 965 mm B: 565 mm 
Vekt: 8,0 kg 

Innkaståpning: 305 x 250 mm

Leveres på hjul
Laget av rustfritt stål 
Hjul med brems
Mulig å montere på tilbehør
Tilgjengelig med lokk

Longopac® Stand DYNAMIC

Longopac® Stand 
Dynamic UBS

Longopac® Stand Dynamic
Midi Nouvo Pedal 
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Longopac® Stand WALL SOLUTIONS

Navn Art. Nr. Høyde Bredde Vekt Innkaståpning

Mini Wall 31420 365 mm 390 mm 1,7 kg D: 305 mm

Maxi Wall 30080 460 mm 580 mm 2,4 kg D: 425 mm

Navn Art. Nr. Høyde Bredde Vekt Innkaståpning

Mini Flex 34310 140 mm 375 mm 0,85 kg D: 305 mm

Mini Flex m/lokk 34330 275 mm 385 mm 2,3 kg 285x165

Midi Flex 34335 260 mm 490 mm 2,5 kg 320x280

Vegghengt 
Tilgjengelig med lokk
Egnet for små miljøer

Dersom man trenger et avfallsystem men har 
begrenset med plass, er LongoPac Stand Wall 
solutions et naturlig valg. Disse vegghengte stativene 
kommer i ulike størrelser, med og uten lokk. De egner 
seg godt i miljøer der etterlevelse av god hygiene er 
viktig. Wall Solutions kan installeres i eksisterende skap. 

Utvalg:  
Wall Solutions: Rundt innkaståpning 
Wall Solutions Flex: Firkantet innkaståpning

Longopac® Stand 
Wall Solutions 
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Stripsholder
Stripsholderen holder enkelt stripsene på plass, og 
bidrar til en mer effektiv prosess ved bytte av poser. 

Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand
DYNAMIC

Art Nr: 30410 
Standard grå

Art. Nr: 30416 
Metalldetektbar blå 

Safety Cutter Kit
Inneholder 
- Kutter i metalldetektbar PP 
- Wire/tråd i rustfritt materiale 
- Strips i metalldetektbar PA 

Art. nr: 30440

Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand
DYNAMIC

Longopac® Stand

Tilbehør
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Longopac® Stand
DYNAMIC

14

Longopac® Stand
CLASSIC

Saks Kit
Til Longopac Stand Dynamic

Inneholder 
- Saks (metalldetektbar)
- Saksholder
- Rustfri vaier  

Art. nr: 34609

Longopac® Stand
DYNAMIC

Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand
DYNAMIC

Justerbar plate
Til Longopac Stand  
Classic Mini

Den justerbare platen  
gjør det mulig å begrense  
sekkens størrelse. Den gir  
også grunnlag for tungt avfall. 

Art. nr: 31480

ESD Hjul Kit
ESD hjul kit til Longopac  
Stand Dynamic. Erstatter  
originalhjulene på stativer  
som anvendes i ESD  
begrensede områder. 

Inneholder 4 hjul  
(2 med brems). 
Art. nr: 34616

Gummistrikk
Et svært praktisk tilbehør 
som kan benyttes på alle 
Longopac kassettholdere. 
Gummistrikken låser effektivt 
kassetten, og forhindrer at 
den forflytter seg. 

Art. nr: 3102

Longopac® Stand

Tilbehør
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Hullskive
Hullskiven er designet til å settes 
over åpningen for å gjøre det lettere 
å komprimere og begrense størrelsen 
på avfallet.  Bruksområde:  
Longopac Classic Maxi. 

Art. nr: 30170

Longopac® Stand
CLASSIC

Ramme (Mini)

Til Longopac Stand 
Classic Mini. Rammen  
holder sekken på plass. 

Art. nr: 33890

Ramme (Maxi)

Til Longopac  
Stand Classic Maxi. 

Rammen holder  
sekken på plass. 

Art. nr: 33900 Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand
CLASSIC

Topplokk
Til Longopac Stand  
Classic Maxi og Mini

Mini 
Art. nr: 31140

Maxi 
Art. nr: 30140

Stativsammenkobling
Til Longopac Stand Classic. 

Brukes til å enkelt og stabilt koble 
sammen to eller flere Longopac stativer. 
Her kan man også koble Maxi med Mini.

Art. nr: 33750 

Longopac® Stand
CLASSIC

Longopac® Stand

Tilbehør
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Praktisk og hygienisk 
hygienisk løsning for en effektiv 
avfallshåntering offentlige miljøer 

Lekkert design
Single og modulbasert 
Godt egnet for offentlige miljøer
Smart kildesortering

Fargekoder

0

1

2

4

5

6

Alle versjoner av Longopac Bin kan brukes 
med Longopac-kassett i ulike styrker og farger. 

Longopac® Bin
MULTI og BULLET

Bin Multi er et modulsystem for avfallshåndtering og 
kildesortering. Skapene bygges i 1-4 deler etter ønske 
og behov. Dette systemet fungerer svært godt i miljøer 
der det er behov for effektiv kildesortering, for eksempel 
i en korridor, konferranserom og lignende. Møbelet kan 
plasseres i alle tørre miljøer. 

03
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Navn Art. Nr. Farge Mål Vekt

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

Hvit 
Grå 
Hvit 
Grå
Hvit 
Grå

Høyde: ........................... 1000 mm 
Bredde:...........................430 mm 
Dybde ............................. 440 mm 
Innkaståpning: 4 hull  
(D78,80,82) 

25 kg

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Bin Multi Cup er designet for konferanser og 
andre arrangementer der papp- og plastkrus blir 
kastet. Avfallssystemet har åpninger for krus på 
toppen, slik stables koppene i hverandre. 

Systemet gir stor grad av besparing sammenlignet 
med en vanlig søppelbeholder. Det finnes ulike 
varianter for krusdiameter. Multi Cup har også en 
separat, utdragbar skuff for restavfall. 

Posen rommer inntil 400 krus. 

Longopac® Bin 

Multi Cup

Lekkert design
Single og modulbasert 
Godt egnet for offentlige miljøer
Smart kildesortering

Longopac® Bin MULTI
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Navn
Art. 
Nr. Farge Mål Vekt

Multi 1
36010
36011

Svart
Hvit

Høyde: ........................... 1000 mm 
Bredde:........................... 430mm 
Dybde ............................. 440 mm 
Innkaståpning: ...........D: 200 mm 23 kg

Multi 2
36020 
36021

Hvit
Grå

Høyde: ........................... 1000 mm 
Bredde: ........................... 565 mm 
Dybde: ............................. 440 mm 
Innkaståpning:.......100x220 mm x 2 29 kg 

Multi 3
36030
36031

Hvit
Grå

Høyde: ........................... 1000 mm 
Bredde: ........................... 820 mm 
Dybde: ............................. 440 mm 
Innkaståpning: ....... 100x220 mmx3 37 kg

Multi 4
36040
36041

Hvit
Grå

Høyde: ........................... 1000 mm  
Bredde:.........................1075mm  
Dybde: ............................. 440 mm  
Innkaståpning: ....... 100x220 mm x 4 41 kh

Lekkert design
Single og modulbasert 
Godt egnet for offentlige miljøer
Smart kildesortering

Longopac® Bin MULTI

Bin Multi tar lite plass, og benytter det 
kjente Longopac systemet med kassett. 
Dette effektiviserer avfallshåndteringen, 
og reduserer både kostnader 
og miljøpåvirkningen.

Longopac® Bin 

Multi  
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Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Longopac® Bin 

Bullet

Longopac® Bin BULLET

20

Lekkert design
Single og modulbasert 

Navn Art. Nr. Høyde mm Diameter Vekt kg Innkaståpning
Bin Bullet 
Svart 35100 860 380

8 kg komplett 
5 kg hylse D: 200 mm

Bin Bullet 
Hvit 35200 860 380

8 kg komplett 
5 kg hylse D: 200 mm

Et stilrent design godt egnet for  Offentlige miljøer som 
restauranter, kafeer, hotellobbyer, venterom og lignende. 

Det unike Longopac systemet gjør Bin Bullet både økonomisk 
og miljøvennlig, samt letthåndterlig og tidsbesparende.

Bin Bullet er en praktisk og hygienisk løsning for effektiv 
avfallshåndtering. Det unike Longopac systemet gjør Bin Bullet 
både økonomisk og miljøvennlig, samt letthåndterlig og 
tidsbesparende. 

Bulleten/tønnen er enkelt å ta av og på, og sekken går raskt å 
bytte. Bin Bullet inneholder det tradisjonelle longopac-systemet, 
med standard kasetter og dispensering i størrelse mini.

Longopac® Bin
BULLET
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En stilren produktlinje som 
imøtekommer etterspørselen 
etter smidig og hygienisk 
avfallshåndtering både i 
ute og i offentlige miljøer.  
Urban produktene inneholder alle innsatser for å 
enkelt applisere Longopac-sekken. Produktene er 
av høy kvalitet og laget for å holde i lang tid. Urban 
produktenes smarte avfallsløsninger gjør det mulig 
for de passerende å gjøre gode miljøvalg, og samtidig 
holde området rent. Samtlige produkter kan låses. 

21

Lekkert design
Slitesterk
Longopac sekk
Kan låses 
Kildesortering 

Fargekoder
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2
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5
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Alle versjoner av Longopac Bin kan brukes 
med Longopac-kassett i ulike styrker og farger. 

Longopac® Bin
URBAN SOLUTIONS

03
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Longopac Crossroad har et urbant 
uttrykk egnet for utendørsbruk på blant 
annet togstasjoner, parkeringsplasser 
eller ved inngangspartiet til din bedrift. 
Den smale åpningen begrenser størrelsen 
på avfallet, samtidig som den holder på 
avfallet ved hardt vær.

Longopac® Bin  
Crossroad

Lekkert design
Slitesterk
Longopac sekk
Kan låses 
Kildesortering 

Longopac® Bin URBAN SOLUTIONS

Art. nr: 37100

Farge: Grå

Høyde: 1 355mm 
Bredde: 690 mm 
Dybde: 610 mm 
Innkaståpning: 360 x 150 mm
Vekt: 91 kg 

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Lekkert design
Slitesterk
Longopac sekk
Kan låses 
Kildesortering 

Longopac Avenue er en stilren 
avfallstasjon som kommer i 
flere ulike fargekombinasjoner. 
Den har en stor åpning fra 
begge sider som gjør den 
lett anvendelig. 

Longopac® Bin

Avenue

Longopac® Bin URBAN SOLUTIONS

Art. nr:
Svart Art. nr: 37201
Rød Art. nr: 37202
Oransje Art. nr: 37203
Gul Art. nr: 37204
Grønn Art. nr: 37205
Blå Art. nr: 37206
Grunnfarge: Grå 

Høyde: 1 040 mm 
Bredde: 535 mm
Dybde: 455 mm
Innkaståpning: 530 x 142 mm 

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

Urban-produkterna möjliggör för besökarna att kunna 
agera  miljövänligt och hålla rent, genom att placera ut 
snygga och hygieniska avfallslösningar som är både miljö-
vänliga och stilrena på samma gång.
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Longopac Sidewalk har et anonymt 
uttrykk. Med liten åpning og luke 
begrenser man størrelsen på avfallet, 
samtidig som at innholdet i stasjonen 
er skjermet for vær og vind.

Longopac® Bin 

Sidewalk

Lekkert design
Slitesterk
Longopac sekk
Kan låses 
Kildesortering 

Longopac® Bin URBAN SOLUTIONS

Lekkert design
Enkel kildesortering
Longopac sekk

Longopac® Bin URBAN SOLUTIONS

Art. nr: 37300

Farge: Grå 

Høyde: 1 224 mm 
Bredde: 575 mm
Dybde: 575 mm
Innkaståpning: 250 x 97 mm 
Vekt: 91 kg 

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Commerz er utviklet for enkel 
og smidig avfallshåndtering på 
kjøpesentere, flyplasser og andre 
urbane områder. Alle versjoner av 
Longopac Commerz kan brukes  
med Longopac-kassett i ulike styrker  
og farger. (Brukes kun innendørs)

Longopac® Bin 

Commerz

Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

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

Art. nr: 37400

Farge: Hvit, børstet

Høyde: 1 224 mm
Bredde: 575 mm 
Dybde: 575 mm 
Innkaståpning: 250 x 97 mm
Vekt: 91 kg
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Longopac® Bin MULTI Longopac® Bin URBAN SOLUTIONS

Longopac® Bin
MERKELAPPER

Dekaler för Multi / Signs for Multi Bins

FOOD WASTE

MATAVFALL

METAL PACKAGING

METALLPLASTFÖRPACKNINGAR

PLASTIC PACKAGING

RESTAVFALL

RESIDUAL WASTE

PLASTIC BOTTLES
CANS

PET / PANTRESTAVFALL

RESIDUAL WASTE

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

FOOD & BEVERAGE
CARTONS

PET / PANT

P
LASTIC BOTTLES / C

AN
S

100x220 mm 100x220 mm 100x220 mm 200x200 mm

100x220 mm 100x220 mm 100x220 mm 110x110 mm

PLASTIC PACKAGING

PLASTFÖRPACKNINGAR

Dekaler för Bin Confer / Signs for Bin Confer

PLASTIC BOTTLES
CANS

PET / PANT

FOOD & BEVERAGE
CARTONS

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

PAPER

PAPPER

FOOD WASTE

MATAVFALL

METAL PACKAGING

METALL-
FÖRPACKNINGAR

RESIDUAL WASTE

RESTAVFALL

COLORED GLASS
PACKAGING

FÄRGADE 
GLASFÖRPACKNINGAR

CLEAR GLASS
PACKAGING

OFÄRGADE 
GLASFÖRPACKNINGAR

Til Longopac®  
Bin Multi

Til Longopac®  
Bin Commerz
Crossroad

Commerz  
(endast för  
inomhusbruk)

Avenue sidewalk

Urban solutions

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

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.

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

Urban-produkterna möjliggör för besökarna att kunna 
agera  miljövänligt och hålla rent, genom att placera ut 
snygga och hygieniska avfallslösningar som är både miljö-
vänliga och stilrena på samma gång.
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Visste du at Longopac genererer mindre enn 1/3 karbondioksid sammenlignet 
med tradisjonelle avfallsposer? Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor 

mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac. 

Kalkulatoren beregner ditt miljøavtrykk med hensyn til

CO2 KALKULATOR

Beregn hvor mye du kan spare 
i CO2 og motta ditt miljøsertifikat!
Kontakt oss for mer informasjon.
post@

Sekkene
Er laget av tre-lags polyeten 
og kildesorteres som plast 

Mengde av plast 
som benyttes

Mengde olje 
og CO2 spart

Tidsøkonomiske
besparelser 
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Vårt felles ansvar 

DMedical er Miljøfyrtårn-sertifisert. DMedical skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett. Vi stiller strenge krav til oss 
selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og 
atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

DMedical er medlemsbedrift av Etisk Handel Norge. Vi jobber målrettet for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn 
og miljø i samarbeid med våre partnere. Vi ønsker å bidra til å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.

26

DMedical er en betydelig leverandør 
innenfor flere områder i helsemarkedet; blant  
annet hygiene, operasjon, avfallshåndtering  

og rehabiliterende behandling.

Les mer på www.dmedical.no
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Denne trykksaken er trykket av Konsis

Konsis er en lisensiert svanemerket bedrift. Det betyr at vi tilfredsstiller 
strenge miljøkrav fra Nordisk Miljømerking med hensyn til valg av papir og 
andre råvarer, samt håndtering av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. 

Dokumentasjon av avfallsproduksjon og reduserte utslipp er andre viktige 
faktorer som må være på plass for å oppnå dette miljømerket.

27
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KONTAKT OSS
Om oppsett og implementering av 

Longopac for deg og din bedrift

www.dmedical.no
post@dmedical.no

+47 45 39 33 87

Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo Norway

Denne brosjyren 
kildesorteres som
papiravfall


