
Rätt sorteringsmöbler för kontoret 
ger bättre resultat, välj din favorit.    

Tillsammans för en 
värld som räcker längre.





Med rätt sorterings-
möbel blir ditt kontor 
både renare och mer 
miljövänligt. 
Avfallsinsamling och behandling är en stor och viktig del av vår vardag men vi 
vet också att många företag och organisationer vill arbeta aktivt med sortering och 
avfallsminimering på arbetsplatsen. En viktig del i att lyckas med sin sortering är 
enkelhet och tillgänglighet för sorteringen. Därför vet vi att ett första steg till 
att bidra till en värld som räcker längre startar i valet av sorteringmöbel. 

Det kan vara svårt att välja och veta vad man bör ha, därför har vi tagit fram den 
här foldern där vi visar några bra exempel som vi vet fungerar.

Hoppas det kan hjälpa dig och din arbetsplats att bli mer miljövänliga!



1. Källsorteringsmöbel med 
 Lådutdrag för 4 boxar.
 Art.nr: 51-414 (bok)
 Mått: BxDxH 445x410x1460 mm

Björk, bok eller vitt?
Samtliga möbler är gjorda av 
melaminbelagd spånskiva och 
finns i björk, bok och vitt.

Björk Bok Vitt
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2.  Källsorteringsmöbel med 
 utdragbar säckhållare och  
 lådutdrag för 1 st box.  
 Sorteringsbox ingår. 
 Art.nr: 51-417 (Bok)
 Mått: BxDxH 445x410x1120 mm

3.  Källsorteringsmöbel med 
 utdragbar säckhållare och  
 lådutdrag för 2 st boxar. 
 Sorteringsbox ingår. 
 Art.nr: 51-147 (bok)
 Mått: BxDxH 445x635x1120 mm

4.  Källsorteringsmöbel med 
 utdragbar säckhållare. 
 Art.nr: 51-418 (vitt)
 Mått: BxDxH 445x410x1120 mm
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5.  Källsorteringsmöbel 
 för 3 sorteringsboxar.
 Uppställbart lock och skiva med  
 inkastöppning.

 Art.nr: 51-413 (vitt)
 Mått: BxDxH 445x410x1120 mm

6.  Källsorteringsmöbel 
 för 3 sorteringsboxar.
 Art.nr: 51-413 (bok)
 Mått: BxDxH 445x410x1120 mm

7.  Källsorteringsmöbel för 
 3x2 sorteringsboxar.  
 Uppställbart lock och skiva med  
 inkastöppning.

 Art.nr: 51-1441 (björk)
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8.  Källsorteringsmöbel med 
 lådutdrag för 6 st boxar.

 Art.nr: 51-144 (bok)
 Mått: BxDxH 445x635x1120 mm

11.  Källsorteringsmöbel för 
 3x2 boxar 25/12 liter.
 Art.nr: 51-416 (vitt)
 Mått: BxDxH 690x410x1120 mm

12.  Källsorteringsmöbel avsett   
 för 190 l kärl alt säckhållare.
 Art.nr: 51-191 (vitt)
 Mått: BxDxH 690x795x1120 mm

9.  Källsorteringsmöbel med   
 utdragbar säckhållare. 
 Art.nr: 51-148 (bok)
 Mått: BxDxH 445x635x1120 mm

10. Hyllskåp med 2 flyttbara 
 hyllor.
 Art.nr: 51-142 (björk)
 Mått: BxDxH 585x635x1120 mm
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Tillsammans skapar 
vi vardagens miljöhjältar 
för en värld som räcker 
längre. 
Det är de konkreta sakerna vi tillsammans gör i vardagen – både kunder 
och medarbetare – som gör skillnad. Tillsammans kan vi värna om miljön 
och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, en värld som räcker längre.

För en värld som 
räcker längre

Tel 026-17 84 15
marknad@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se


