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Telefonnummer: 08-632 98 00 • Hemsida: www.lundqvistinredningar.se

E-mail: info @lundqvistinredningar.se • Instagram: lundqvistinredningar

Förvaringslösningar designade och tillverkade i Sverige sedan 1939

Vi måste källsortera  
- vi kan göra det 
snyggt!

Vi på Lundqvist inredningar har arbetat med förvaring i över 80 år och strävar ständigt efter att 
utvecklas. Den ökade efterfrågan på förvaringslösningar för källsortering gav oss en ny utmaning, 
hur skapar vi en effektiv produkt för allt avfall som behöver sorteras? 

Detta ledde till samarbetet med Alpen Office och lanseringen av Waste, som vi anser fyller behovet av 
praktisk och snygg förvaring för flera sorters miljöer. Sortimentet har funnits sedan 2008 och årligen ritas 
de om och förbättras av Alpen Office och Lundqvist Inredningar, ett lyckat samarbete som fortsätter än 
idag.

Nu presenterar vi den uppdaterade serien med tips för optimal källsorteringsförvaring.
Utvecklingen går ständigt framåt, för en enklare och snyggare återvinning!
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 1939 såg Lundqvist Inredningar dagens ljus, 
resan började med den innovativa snickaren 

Harald Lundqvist. Visionen var att skapa 
enkla och funktionella förvaringslösningar 

både för hem och företag.

Under 40-talet konstrueras bokhylleserien 
Klassika – den första serietillverkade bokhyllan 
för privatpersoner och kontor. Klassika finns än 
idag kvar i sortimentet och är lika uppskattad 

idag som då.

Idag fortsätter Lundqvist Inredningar 
producera möbler av hög kvalitét och 
Haralds arv lever vidare med samma 

grundvision. Enkla och funktionella 
förvaringslösningar som passar lika bra på 

kontoret som i hemmet.

2018 fick Lundqvist i uppdrag att skapa en 
specialutformad källsortering åt Kungliga 
Tekniska Högskolan. Lösningen blev flera 

källsorteringsmoduler med specialdesignade 
lock. Ett mycket spännande projekt som blev 

väldigt uppskattat. 

Sedan lanseringen av Waste har sortimentet 
utökat till flera olika modeller. Bland annat 

Fold, Loft, och Unit. Serien genomgår ständig 
utveckling och vår ambition är att ha en 
genomtänkt källsorteringslösning för alla 

tänkbara miljöer.

År 2008 startade vårt samarbete med 
produktdesignern Tim Alpen. Tillsammans 

introducerades det senaste inom 
återvinningsförvaring – Waste. Serien 

innehöll modeller som Cut, Box och Hungry 
och visade att återvinningsmöbler kan vara 

både praktiska och snygga.

2005 var en stor milstolpe då Rosendals 
möbler i småländska Rydaholm förvärvades. 

Fabriken heter idag Iab Inredningar och 
förutom att de producerar de flesta av våra 
egna produktserier, har Iab även en egen 
säljorganisation som säljer och producerar 
fast inredning inom skola, vård och omsorg.

2003 förvärvades Lundqvists verksamhet av 
våra nuvarande ägare, Christian Gustafsson 

och Henrik Due. Tillsammans byggde de 
upp Lundqvists organisation på nytt och idag 

är företaget mer innovativt än någonsin!

År 2000 bytte Aktiva namn till A4+ och 
namnet används än idag. Produkten 

utvecklades och finns idag i flera modeller 
för förvaring och i en variant för källsortering.

Under 90-talet blev källsortering viktigare för 
företag och det krävdes en smidig 

förvaringslösning. Lundqvist Inredningar 
introducerade då möbelserien Aktiva med 
en tillhörande miljöstation. En möbel som 
kunde dölja källsorteringsbehållare och 
gjorde återvinning på kontoret enklare.

År 1989 expanderar Lundqvist Inredningar 
utanför Sveriges gränser och öppnar kontor 

i Norge.

1952 etableras snickeriet i Gnesta för tillverkning 
av Lundiahyllan. Fabriken finns kvar i vår ägo för 

tillverkning av produktserien Lundia Trä. 

Nio år efter starten får företaget patent på 
Lundiahyllan, Lundia Trä. Konstruktionen 

bygger på vinkeljärn i hyllplanens ändar och 
den funktionella självspänningsprincipen. 

Succén är omedelbar!

Vår historia
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Återvinning, är det viktigt?

Återvinning är något som hör till de flestas vardag och fördelarna är många, exempelvis bidrar det till 
minskad miljöbelastning och energiåtgång. 

Enligt FN:s globala mål ska vi minska mängden avfall markant till år 2030. Vi måste alltså bli ännu bättre 
på att återanvända vårt avfall. Många återvinner redan i hemmet men hur ser det ut på våra arbetsplatser 
där vi spenderar majoriteten av vår tid? Företag och offentliga lokaler producerar dagligen avfall som 
behöver tas om hand, och det är inte alltid soptunnorna är tydliga eller särskilt lockande.

Lundqvist Inredningar har tagit fram förvaringslösningar som gör återvinningen enklare och stiligare.
Vår ambition är att få fler företag att bli bättre på att sortera sitt avfall. För idag vet vi, att återvinning och 
strävan efter en hållbar miljö, är viktigare än någonsin!

Soporna som bildas på våra kontor och arbetsplatser kan innehålla värdefulla ämnen och råvaror. Men 
det kan även finnas ämnen som är skadliga för människa och miljö. Genom att dela upp det som ska 
till återvinningen och det som ska förbrännas utvinns råvaran, och sparar på jordens resurser. Att sortera 
korrekt gör även att skräp som innehåller skadliga ämnen tas om hand på rätt sätt för att skydda vår 
omgivning.

När vi sorterar kan alltså mycket av vårt skräp återvinnas till nya produkter. På så vis sparar vi värdefull 
energi och på våra naturresurser!*

*Källa: Europaparlamentet, Naturskyddsföreningen

2 miljarder ton

avfall producerades  

världen över år 2016

Endast 38%

av Europas avfall 

återvinns årligen

År 2050

förväntas mängden sopor 

ha fördubblats i världen*

Foto: Jack Church

Foto: Jasmin Sessler
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Kontor och andra arbetsplatser skapar dagligen avfall som kräver sortering. Allt 
från leveransen i kartonger, till plastlådan från dagens lunch. En bra sortering ger 
större möjligheter till att återanvända materialen och startar redan på 
arbetsplatsen. 

Vad händer med skräpet?

Pant

Pant förekommer ofta på ett kontor. Företag som 
får drycken utkörd kan ibland få panten hämtad 

av samma företag. Den körs då till en 
återvinningsanläggning där burkar och flaskor 

sorteras var för sig. 

Burkarna smälts ner och gjuts till nya burkar. 
Flaskorna genomsöks så ingen metall råkar följa 
med. Sedan tvättas plasten och rivs till små bitar 

för att kunna återanvändas. 

Av den färgade plasten kan man göra 
fleecetröjor medan den ofärgade plasten blir till 

nya flaskor. 

Kartong

Din matlåda kanske är gjord i kartong, den 
sorteras och hämtas upp för att köras till en 
återvinningsanläggning. Här grovsorteras 

kartongen och pressas ihop till stora balar för att 
kunna åka vidare till ett pappersbruk.

Här tvättas materialet och åker genom en maskin 
som separerar plast från pappersfiber.

Detta blir sen till en pappersmassa som torkas 
och kan återanvändas till papper eller nya 

kartonger. Papper går att återvinna upp till 7 
gånger, att källsortera sparar därför mängder av 

resurser!

Plast

Locken till våra kartongbehållare brukar ofta vara 
av plast. Din sorterade plast hämtas upp och körs 

till ett mellanlager. 

Här pressas och packas platsen till stora balar och 
körs sedan vidare till en plaståtervinning. 

Balarna öppnas upp, sorteras efter typ av plast, 
färg m.m. Sedan mals det sönder för att kunna 

återanvändas igen. 

Matavfall

När lunchen är uppäten finns det ofta kvar 
matavfall. Detta sorteras i en matavfallspåse, 

hämtas upp av renhållningsarbetare och körs till en 
biogasanläggning. 

Här sorteras material som kan ha hamnat med 
matavfallet som inte ska vara där, exempelvis 

metall eller plast. 

Efter det blandas matavfallet ihop till en sörja och 
förs till en rötkammare. Här bryts avfallet ner och 
kan användas på nytt igen som biogödsel eller 

biogas. 
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Vi på Lundqvist Inredningar vet att källsortering ofta är ett förvaringsproblem. Otympliga kärl som tar plats 

och inte alltid är så attraktiva är en vanlig syn på många arbetsplatser. Vi tror att en funktionell och 

inbjudande design kan underlätta och uppmuntra människor till att bli bättre på återvinning. Sopkärl som 

står synligt används mer, snygga förvaringslösningar får därför gärna stå framme och bli en del av 

inredningen. Och med en lättillgänglig källsortering ökar även chansen att personalen sorterar sitt skräp.

Detta resulterade i Waste-serien, vars fokus är funktion på minimal yta och skarp design. Möblerna är 

konstruerade för olika miljöer och går ofta att anpassa efter arbetsplatsens behov. 

Placering
En del företag kan ha sin återvinning i källaren eller någonstans avskilt. Detta underlättar inte själva 

sorteringen för de anställda, samt att det tar längre tid. Vi rekommenderar istället att ha källsortering nära 

arbetsplatsens kök eller pentry. Här samlas de anställda ofta och det är även i köksmiljöer som mycket 

avfall bildas. Med en källsortering som tar lite plats och är attraktiv kan den stå framme och vara tillgänglig 

för alla utan att påverka trivseln. Nu slipper man gå ner till källaren där sopkärlen ofta finns och sparar 

därmed tid. 

Tydlighet
Det ska vara enkelt att veta vad man ska slänga var. Använd gärna färg och text på sopkärlen som 

underlättar sorteringen. Vi på Lundqvist Inredningar har tagit fram praktiska dekaler anpassade efter våra 

möbler. Vi erbjuder även dekaler efter den nordiska standarden. Utöver dekaler rekommenderas en tydlig 

sorteringsguide som förklarar vad som ska sorteras och var. Fäst guiden i närheten av kärlen eller ha den 

tillgänglig digitalt och underlätta för personalen. 

Transport
Nu när allt är sorterat ska det fraktas vidare. Idag finns det flera renhållningsföretag som arbetar med 

miljövänlig frakt av källsortering. Ordna gärna hämtningen så att transportföretaget kan samköra fler 

fraktioner vid samma tillfälle, det minskar mängden eventuella utsläpp. Antalet hämtningar styrs av 

mängden avfall som bildas och hur mycket personal det finns på arbetsplatsen. 

Källsortering på arbetsplatsen Att tänka på när du planerar återvinning
på arbetsplatsen

Lundqvist Inredningar har lång erfarenhet av förvaringslösningar. Oavsett 
miljö eller lokal hittar vi den bästa lösningen för dig. Kontakta våra 
Lundqvist-säljare idag för att effektivisera din arbetsmiljö!

Hur många arbetar i lokalen?

Vilken typ av avfall skapar arbetsplatsen?

Vilken placering är bäst för lokalen?

Finns det en tydlig uppmärkning?

Hur är transporten upplagd?

Vad är det för miljö? (Läs mer om miljöområden på nästa sida)

För arkitekt- och kundsupport
info@lundqvistinredningar.se
08-623 98 00
https://lundqvistinredningar.se/
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Skolor

Gallerior

Sjukhus

Kontor

Utomhus

Restauranger

Pentry

Matsal

Skolor
En miljö som ofta kräver slitstarka möbler med möjlighet till 
golv- och väggfästning. Här behövs en möbel som tål lite 
tuffare tag, exempelvis Loft som är pulverlackerad och kan 
bultas fast i golvet.

Gallerior
Här rekommenderas möbler med fler fraktioner för utökad 
sortering. Materialet bör även vara anpassat för frekvent 
användning, som plåttunnorna Honey och Arch.

Sjukhus
Inom vård och omsorg behövs möbler som tål att spritas utan att 
göra avkall på kvalitet eller hållbarhet. Exempel på möbler som 
är anpassade för dessa miljöer är Solid och Edge i laminat.

Kontor
I kontorsmiljö passar hela vårt sortiment, både lackade och 
laminerade möbler. Anpassa förvaringens storlek efter antalet 
anställda och behov.

Utomhus
Här krävs komponenter och lacker anpassade för utomhusbruk. 
Möblerna ska tåla väder och vind och kunna monteras fast i 
marken eller på stolpe.

Restauranger
Stora moduler anpassade för mycket avfall är att föredra i en 
restaurang. De ska även tåla högt slitage, material som laminat, 
komposit eller liknande är att föredra. 

Pentry
Här passar ofta mindre enheter med plats för fler fraktioner, 
exempelvis till matavfall. Moduler med få användare utsätts 
även för mindre slitage. Det går därför bra att ha lackade 
träprodukter.

Matsal
För lokaler med mycket folk och frekvent användning passar 
större enheter, gärna med plats för flera fraktioner. Större 
rullkärl eller sopsäckar är att föredra och ett material som tål lite 
mer slitage, exempelvis Box i laminat, Solid, och Unit i laminat. 

Notera att tabellen endast är förslag på passande miljö. 
Kontakta oss gärna för konsultation om våra produkter.

Bibliotek

Här rekommenderas flera, mindre enheter som kan placeras 

runt om i lokalen för ökad tillgänglighet. De flesta av våra 

möbler passar in i biblioteksmiljö då det ofta uppstår mindre 

slitage här. 

Gym

Lokalens storlek brukar avgöra vilka möbler som passar bäst. 

Ofta passar mindre enheter utspridda i lokalen. Dessa ska tåla 

rengöringsprodukter och vara enkla att rengöra, som Fold och 

Honey.

Sportarena

I stora lokaler rekommenderar vi enheter för sopsäck med fler 

fraktioner för utökad sortering. Materialet bör även vara 

anpassat för frekvent användning, som plåttunnorna Drop och 

Fold.

Butiker

Placera ut mindre enheter i lokalen beroende på storlek. Honey 

och Fold är passande möbler som lämpar sig för butiksmiljö. 

Väntrum

Ofta mindre lokaler där det inte bildas mycket avfall. Här 

passar mindre enstaka sortering som klarar av rengöring, som 

Honey och Fold. 

Lundqvist Inredningar är specialister på förvaring för alla miljöer. Oavsett om det är till kontoret, gallerian 
eller gymmet passar våra möbler. Vill du veta vilka möbler som är lämpliga för en viss typ av miljö? 
Läs mer i tabellen till höger. 

Bibliotek

Gym

Sportarena

Butiker

Väntrum

Miljöbeskrivningar
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Honey

Honey är perfekt för den som uppskattar både form och 

funktion. Gjord i slitstark plåt klarar Honey av det mesta i 

tuffare miljöer. Med sin praktiska hexagonform går det att 

placera flera moduler tätt i grupp, perfekt för mindre lokaler 

och som inredningsdetalj. Välj bland tre olika höjder för att 

anpassa efter dina behov. Locket levereras i MDF eller plåt, 

med olika fraktionshål som underlättar sorteringen. För mer 

tydlighet går det även att lägga till våra klisterdekaler för en 

enklare källsortering!

Fakta

Material: Tunna i 1 mm plåt, lock i 2 mm plåt eller 19 mm 

MDF i standard vit. Pulverlack gäller för plåtlock och tunna, 

våtlack i valfri kulör för lock i MDF 

Avfallsvolym: Large 72 l, Medium 57 l, Small 43 l

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: 150 x 170 mm (standardlock), 

finns i fler varianter

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Ställfötter som standard

Hjul finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Honey
W4013 Large med MDF-lock M4, lackad i 0500-N
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W0006 W4020
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Lackerad MDFPulverlackad plåt

9010
Standard

Valfri kulör 
Mot pristillägg

0500-N
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Standardlock MDF W4030
Lämpar sig för miljöer med lågt slitage.

Standardlock plåt  W4030
Lämpar sig för miljöer med högt slitage.

Täcklock
Inkasthål B: 324, H: 285

Inkasthål B 173 x H 151 Inkasthål B 324 x H 60 Inkasthål Ø 150 Inkasthål B 324 x H  285

Inkasthål Ø 100

Inkasthål B: 173, H:151 Inkasthål B: 324, H:60 Inkasthål Ø 150 Inkasthål B: 324, H: 285

Hjul x 3 Fuktskyddsbotten

Honey Small Honey Medium Honey Large
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Fold 

En lekfull form som gör källsorterandet snyggt!

Fold är gjord i plåt och passar i miljöer där kravet på 

varaktighet är viktigt, utan att tumma på designen. Lockets 

unika utformning är både stiligt och skymmer skräpet för en 

trevligare förvaring. Modulerna går att kombinera med olika 

lock, gärna i grupp för att skapa ett spännande inslag på 

kontoret, gymmet eller den lokala sportarenan.  

Fakta

Material: 1 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i 

valfri kulör

Avfallsvolym: 72 l

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: 540 x 143 mm (standardlock), finns fler 

varianter

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Fold
W5011 Tunna med lock W5031 lackad i 9010
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Pulverlackad plåt

9010
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Fold

Fold tunna för 125 liters säck

Fuktskyddsbotten

Lock i plåt

P3.
Inkasthål B: 300 x H:300

P4.
Inkasthål Ø 120

P1.  
Inkasthål H 144

P2. 
Inkasthål B: 170, H: 170

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95
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Arch

Arch kan beskrivas som praktisk men är så mycket mer! 

Utformad för att användas ofta och hantera stora volymer 

passar den i miljöer med mycket folk. Den stilrena designen 

gör att Arch sticker ut från vanlig, och ofta trist, källsortering. 

Gjord i plåt blir den både robust och enkel att rengöra. Arch 

finns även i en utomhusvariant med tjockare plåt och tåligare 

lack. De olika sorteringsfacken underlättar vid källsortering 

och med tre sopsäckar finns det plats för mängder med 

skräp. Arch passar perfekt i större lokaler som gallerior, mitt 

i rummet eller i ett gångstråk. Ställfötterna är standard, men 

för ett luftigare intryck kan man addera pelarstativet. Öppnas 

från sidan för att undvika tunga lyft.

Fakta

Material: 2 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i 

valfri kulör

Varianter: För inom-och utomhusbruk

Avfallsvolym: 210 l (3 x 70 l)

Säckstorlek: 125 l 

Inkasthålets storlek: 550 x 160 mm

Ställfötter som standard för golvstående modul

Golvmontage finns som tillval för variant på pelare

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Arch
FW6521 för utomhusbruk med W6522 pelare för ingjutning lackad i 7033
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Arch

För utomhusbruk
För 3 st 125 l säckar

För utomhusbruk
För 3 st 125 l säckar

Pulverlackad plåt

9010
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

För 3 st 125 l säckar För 3 st 125 l säckar

Pelare för ingjutning utomhus

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95Arch
FW6511 med lack för utomhusbruk i kulör 7033
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Loft

Med sin enkla men självklara design smälter Loft lätt in i sin 

omgivning och passar i de flesta lokaler! Loft har dubbelt 

inkast och placeras gärna mitt i rummet eller korridoren för 

enkel åtkomst. Välj standard vit eller stick ut med en 

accentfärg som lyfter inredningen. Loft finns även i en 

utomhusvariant med tåligare lack, perfekt för utemiljöer. 

Kan kompletteras med fuktskyddsbotten och går även att få 

golvmonterad för en stabilare förvaring. Öppnas från sidan 

för att undvika tunga lyft.

Fakta

Material: 2 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i 

valfri kulör

Varianter: För inom-och utomhusbruk

Avfallsvolym: 100 l

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: 170 x 335 mm

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Ställfötter som standard

Golvmontage finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14



34 35

Loft
3x W4510 lackade i kulörerna 3004, 3024 och 3015  
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Fuktskyddsbotten

Loft

För utomhusbruk
För 125 liters säck

Pulverlackad plåt

9010
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

För 125 liters säck

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95Loft
W4530 lackad i kulör 1002
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Loft
2 x W4530 lackade i 7035 och 1002, försedda med dekaler i vitt

Loft
W4530 lackad i 7006 



DROP
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Drop

Tuff, slitstark och gjord i tålig plåt. Drop är en praktiskt 

utformad behållare som kan kombineras med upp till fyra 

olika fraktioner, anpassat efter höga krav och frekvent 

användning. Med plats för fler fraktioner blir sorteringen 

enklare och du kan addera täcklock för att dölja skräpet. 

Drop kan fästas på väggen eller på fotstativ vilket gör den 

användbar i många olika miljöer där sorteringen ska vara 

enkel!

Fakta

Material: 1,5 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i 

valfri kulör

Varianter: Finns med 1–4 fraktioner

Avfallsvolym: 75 l

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: Täckande lock: 270 mm 

Öppet lock: 260 mm

Golvmontage finns som tillval

Väggmontage finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Pulverlackad plåt

9010
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Drop på vägg

Täckande lock Täckande lock

Täckande lock Öppet lock

Öppet lock Öppet lock

Täckande lock Täckande lock

Öppet lock Öppet lock

Täckande lock

Öppet lock

Drop på fot

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Mått på basplatta:
404x460

Mått på basplatta:
650x370

Mått på basplatta:
600x600



EDGE
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Edge
 

Trä möter plåt! Edge är den smidiga förvaringsmöbeln där 

du kan sortera olika avfall i samma möbel. Med sin praktiska 

plåttopp rengörs den enkelt när det behövs. Trästommen ger 

ett värmande intryck och i kombination med plåt blir 

förvaringen stilren och modern. 

Välj till funktionella hjul som underlättar för miljöer i ständig 

förändring eller låt den stå stadigt utan. Edge är ergonomiskt 

utformad med utdragningsbar säckhållare för att undvika 

tunga lyft. 

Fakta

Material: 16 mm spånskiva i standard vit direktlaminat alt. 

ekfanér, björkfanér eller vitpigmenterad askfanér. Topp i 3 

mm plåt i valfri pulverlack. Stommen kan lackas i valfri 

kulör

Avfallsvolym: 80 l per inkast

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: 160 x 160 mm

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Handtag: Standard push-open

Ställfötter som standard

Hjul finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Fuktskyddsbotten
Till Edge och Edge på hjul

Edge

2 inkast
För 2x125 liter säck

3 inkast
För 3x125 liter säck

2 inkast
För 2x125 liter säck

3 inkast
För 3x125 liter säck

Edge på hjul

Lackad stomme

0500-N
Standard

Valfri kulör 
Mot pristillägg

Stomme i laminat 

Vit 
Standard

Stomme i fanér

Ekfanér Askfanér
Vitpigmenterad

Björkfanér 

Lackad plåttopp

9010
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95



UNIT
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Unit

Den självklara förvaringen på arbetsplatsen! Unit är en 

praktisk återvinningsmöbel som passar in i de flesta miljöer. 

Placera den mot väggen eller mitt i rummet och gör 

sorteringen svår att missa. Unit kommer i tre storlekar och har 

en utdragbar hållare till sopsäcken för enkel skötsel. Utöver 

standardutförandet i vit laminat finns modulen i fanér eller 

lackad i valfri kulör. Vid lackning ingår även en rostfri skoning 

vid inkasthålet. För extra tydlighet rekommenderar vi våra 

klisterdekaler med text och symbol på dörrarna, är enheten 

lackad går det att välja till infräst text. Unit finns i storlekarna: 

singel, dubbel och trippel, för mindre fraktioner finns även en 

3-lådssektion till dubbel och trippel. 

Utdragningsbar säckhållare för att undvika tunga lyft.

Fakta

Material: 16 mm spånskiva i standard vit direktlaminat alt. 

ekfanér, björkfanér eller vitpigmenterad askfanér. Tillgänglig 

som lackad i valfri kulör

Avfallsvolym: 109 l per enhet

Säckstorlek: 125 l

Kärlstorlek: 19 l

Inkasthålets storlek: 160 x 376 mm

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Handtag: Dörr saknar handtag, push-open på lådor

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast eller infräst text

Tillbehör: Skoning i 1 mm rostfri plåt ingår vid lackade dörrar 

eller finns som tillval för laminat och fanér. Vipplock i 1 mm 

rostfri plåt finns som tillval

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Unit
Specialbyggd uppställning av 4xW7011 Unit dubbel lackade i 5500-N, Toppskiva i svart kompaktlaminat. 

Dekaler special för kund



800

10
22

395408

10
22

395 1192

10
22

395

1192

10
22

395800

10
22

395

408

10
22

395
800

10
22

395 1192

10
22

395

W7040 W7020 W7070

W7010

W7110

W7011

W7014

W7111

W7012

W7112

W7013

52 53

Vipplock
Rostfritt                        

Fuktskyddsbotten Skoning ovankant dörr
Rostfritt

Unit

Inkast från ett håll 
För 125 l säck

Inkast från två håll
För 125 l säck

Inkast från ett håll för 125 l 
säck, 3 lådor som rymmer 
19 l kärl per låda.

Inkast från ett håll
För 125 l säck

Inkast från två håll
För 125 l säck

Inkast från ett håll
För 125 l säck

Inkast från två håll
För 125 l säck

Svensk text

Informationstext på dörr
Endast valbar på lackad dörr

Art. nr. Engelsk textArt. nr.Art. nr. Art. nr.

Lackad stomme

0500-N
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Stomme i laminat 

Vit 
Standard

Stomme i fanér

Ekfanér Askfanér
Vitpigmenterad

Björkfanér 

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Batterier 
Brännbart
Burkar
Färgat glas
Glas
Glödlampor
Hårdplast

Plast
Returglas
Tidningar 
Övrigt
Utan text på dörr

Metal
Glass
Paper
Plastic
Carton
Organic
Waste

Kartong
Matavfall
Metall
Ofärgat glas
Pant
Papper
Petflaskor

W7020
W7021
W7022
W7024
W7025
W7026
W7027

W7038
W7039
W7043
W7047
W7050

W7065
W7030
W7031
W7033
W7034
W7035
W7037

W7051
W7052
W7053 
W7054
W7055
W7116
W7103

Inkast från ett håll för 125 l 
säck, 3 lådor som rymmer 
19 l kärl per låda.



UNIT HIGH
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Unit High

Ibland vill man förvara på höjden, därför utvecklades 
Unit High, ett komplement till den lägre versionen Unit. 

Denna förvaringslösning finns med 4 eller 6 inkast 
för 19-literskärl. Välj till utdragbar låda med hel eller 

ventilerad front, komplettera med ett matavfallskärl och 
få en komplett källsorteringsmöbel på minimal yta! 

Unit High har samma djup och höjd som sin 
föregångare, Unit med sopsäck, och kan placeras 

bredvid varandra för ultimat förvaring.

Fakta

Material: 16 mm spånskiva i standard vit direktlaminat 
alt. ekfanér, björkfanér eller vitpigmenterad askfanér. 
Tillgänglig som lackad i valfri kulör 
Avfallsvolym: Ventilerad låda, kompostkärl på 16 l. Låda 
med hel front, kärl på 19 l, alternativt två 10 l eller 16 l 
kompostkärl. Hel dörr, kärl 19 l
Kärlstorlek: 10 l upp till 19 l
Inkasthålets storlek: 276 x 140 mm
Handtag: Dörr saknar handtag, push-open på lådor
Ställfötter som standard
Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Ventilerad låda med push-openbeslag för 16 liter kompostkärl

Låda med hel front med push-openbeslag
Alt. 1 1x19 l
Alt. 2 2x10 l
Alt. 3 16l för kompost

Hel dörr med push-openbeslag.

Gummimatta Skoning ovankant dörr (ingår alltid till lackat)
Rostfritt

4 inkast
För 4x19 liters kärl

6 inkast
För 6x19 liters kärl

Lackad stomme

0500-N
Standard

Valfri kulör 
Mot pristillägg

Stomme i laminat 

Vit 
Standard

Stomme i fanér

Ekfanér Askfanér
Vitpigmenterad

Björkfanér 

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95



UNIT LARGE
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Unit Large

Behöver du extra förvaring? Unit Large är en större modul 

utvecklad från storsäljaren Unit. Unit Large är anpassad för 

140- eller 190-liters rullkärl men behåller samma stilrena 

design som originalet. Unit Large är både slitstark och enkel 

att rengöra. Finns även som lackad i valfri kulör och går att 

komplettera med vipplucka till inkasthålet.

Fakta

Material: 19 mm spånskiva i standard vit laminat. alt. ekfanér, 

björkfanér eller vitpigmenterad askfanér. Tillgänglig som 

lackad i valfri kulör

Avfallsvolym: Grundmoduler finns i 140- och 190 l

Kärlstorlek: 10 l upp till 190 l. Wellvagn medium, 

säckställ 125 l

Inkasthålets storlek: 582 x 200 mm

Dörrhängning: Vänsterhängd

Handtag: Standard push-open

Ställfötter som standard

Tillbehör: Skoning med fraktionsdekal i 1 mm pulverlackerad 

(vit) plåt ingår

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Vipplock
Rostfritt                        

Hel dörr för rullkärl 
140 liter*

Dörr ovantill för 90l kärl och 
lådutdrag undertill**

Hel dörr för rullkärl 
190 liter*

Dörr ovantill för 90l kärl och 
lådutdrag undertill**

Lackad stomme

0500-N
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Stomme i laminat 

Vit 
Standard

Stomme i fanér

Ekfanér Askfanér
Vitpigmenterad

Björkfanér 

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Lådalternativ** 
Alt  1. 1 st 42 liter
Alt  2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt  3. 2 st 21 liter
Alt  4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 6 st 10 liter
Alt  8. 2 st Returväska 25 liter

Alternativ för hel dörr *
Alt. 2 Säckhållare
Alt. 3 Wellvagn



BOX
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Box

Med sin diskreta design är Box den mest anpassningsbara 

möbeln i Waste-serien. Anpassad utifrån storlekarna 140 

och 190 liter men finns även för mindre kärl. 

Box är gjord för frekvent användning. 

Låt den smälta in i inredningen eller sticka ut med en 

spännande kulör. Box kommer i flera olika grundmoduler, 

välj bland olika utföranden för en praktisk kombination 

som passar dina ändamål. Inkasthålen i plåt går även att 

få i standardiserade informationsfärger, för en enklare och 

snyggare sortering.

Fakta

Material: 19 mm spånskiva i standard vit direktlaminat alt. 

vitpigmenterad askfanér. Tillgänglig som lackad i valfri 

kulör. Inkastplåtar i 2 mm plåt i pulverlack eller rostfritt stål 

enligt tillbehörsidan 

Avfallsvolym: Grundmoduler finns i 140- och 190 l

Kärlstorlek: 10 l upp till 190 l. Wellvagn medium, 

säckställ 125 l

Inkasthålets innermått: 200 x 200 mm, 160 x 200 mm vid 

dubbelinkast, stort inkast 350x350

Dörrhängning: Vänsterhängd

Handtag: Standard profilhandtag 200 mm i vitt, svart eller 

rostfritt 

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Box 140 liter

Hel dörr för rullkärl 
140 liter

Dörr ovantill för 1 st 90 l kärl 
och lådutdrag undertill*

Låg modul med hel dörr för 
2x60 liter kärl

Dörr ovantill och 
lådutdrag undertill**

Låg modul med hel dörr för 
1x60 liter kärl

3-lådsmodul* 3-lådsmodul** 2-lådsmodul* 2-lådsmodul**

Dörr ovantill för 2 st 60 l kärl 
och lådutdrag undertill*

Lådalternativ för 620 mm bredd * 
Alt. 1. 1 st 42 liter
Alt. 2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt. 3. 2 st 21 liter
Alt. 4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt. 5. 2 st 19 liter
Alt. 6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt. 7. 6 st 10 liter
Alt. 8. 2 st Returväska 25 liter

Låg modul med hel dörr för 
1x90 liter kärl

Lådalternativ för 420 mm bredd **
Alt. 1.  1 st 21 liter
Alt. 2.  1 st 21 liter + 1 st 10 liter
Alt. 3.  1 st 19 liter
Alt. 4.  1 st 19 liter + 1 st 10 liter
Alt. 5.  2 st 19 liter
Alt. 6.  1 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt. 7.  4 st 10 liter
Alt. 8.  1 st Returväska 25 liter

Box 190 liter

Hel dörr för rullkärl 
190 liter

Dörr ovantill för 1 st 
90 l kärl och lådutdrag 
undertill*

Låg modul med hel dörr för 
1x90 liter kärl

Dörr ovantill och 
lådutdrag undertill**

Låg modul med hel dörr för 
1x60 liter kärl

3-lådsmodul* 3-lådsmodul** 2-lådsmodul* 2-lådsmodul**

Dörr ovantill för 2 st 
60 l kärl och lådutdrag 
undertill*

Information om inkasten i plåt hittar du på nästa uppslag

Låg modul med hel dörr för 
2x60 liter kärl

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Lackerad

0500-N
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Vit
Standard

Laminat

Askfanér
Vitpigmenterad

Fanér

Lådalternativ för 620 mm bredd* 
Alt. 1. 1 st 42 liter
Alt. 2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt. 3. 2 st 21 liter
Alt. 4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt. 5. 2 st 19 liter
Alt. 6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt. 7. 6 st 10 liter
Alt. 8. 2 st Returväska 25 liter

Lådalternativ för 420 mm bredd**
Alt. 1.  1 st 21 liter
Alt. 2.  1 st 21 liter + 1 st 10 liter
Alt. 3.  1 st 19 liter
Alt. 4.  1 st 19 liter + 1 st 10 liter
Alt. 5.  2 st 19 liter
Alt. 6.  1 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt. 7.  4 st 10 liter
Alt. 8.  1 st Returväska 25 liter

Modulerna säljs komplett med krönskiva, håltagning och plåtinkast i någon av standardkulörerna
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Krönskiva

Ange vid order om gemensam krönskiva för flera moduler 
önskas. Maxlängd på krönskiva i ett stycke är 2470mm.

Inkast med lock i standard vit 
Inkast med lock till dubbelt inkast i standard vit

Enkelt inkast i plåt, inkl. håltagning
Enkelt inkast 320x320, Inkasthål 200x200
Dubbelt inkast i plåt, inkl. håltagning
Dubbelt inkast 270x320, Inkasthål 150x200
Stort inkast 470x470, Inkasthål 350x350 

Inkast i plåt

Informationsfärger för inkast i plåt till Box
Matchas gärna med motsvarande dekaler enligt den nya nordiska standarden

Kompletterande färger

Rostfritt borstad



BOX MINI
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Box Mini

Fastnade du för Box men behöver en mindre 

förvaringsmöbel? Här kommer Box Mini!

Med en lika praktisk utformning, men i mindre format, passar 

Box Mini till mindre arbetsplatser och lokaler. 

Precis som den större versionen kan Box Minis inkasthål 

i plåt ha andra färger än själva modulen. Antingen som 

informationsfärg vid sortering eller som en snygg accentfärg. 

Möbeln kommer i två olika storlekar, anpassade för sopsäck 

eller sorteringskärl, samt utdragningsbar säckhållare för att 

undvika tunga lyft.

Fakta

Material: 16 mm spånskiva i standard vit direklaminat alt. 

vitpigmenterad askfanér. Tillgänglig som lackad i valfri 

kulör. Inkastplåtar i 2 mm plåt i pulverlack eller rostfritt stål 

enligt tillbehörssidan

Avfallsvolym: 72 l 

Säckstorlek: 125 l

Kärlstorlek: 60 l

Inkasthålets storlek: 150 x 200 mm

Dörrhängning standard: Vänsterhängd

Handtag: Standard profilhandtag 40 mm i vitt, svart eller 

rostfritt 

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Box Mini
3x W3311 med gemensam krönskiva. Plåtinkast från vänster -03, -06 och -05. Försedda med dekaler i svart.
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För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Med säckhållare för 125 liters 
säck

För 60 liters kärl

Box Mini

Inkast med lock till Box Mini i standard vit
Inkast 270x320, Inkasthål 150x200

Inkast inkl håltagning
Inkast 270x320, Inkasthål 150x200

Inkast i plåt

Krönskiva

Lackerad

0500-N
Standard

Valfri kulör
Mot pristillägg

Vit
Standard

Laminat

Askfanér
Vitpigmenterad

Fanér

Ange vid order om gemensam krönskiva för flera moduler önskas. Maxlängd på 
krönskiva i ett stycke är 2470mm.

Information om inkasten i plåt hittar du på nästa uppslag

Modulerna säljs komplett med krönskiva, håltagning och plåtinkast i någon av standardkulörerna

Informationsfärger för inkast i plåt till Box Mini
Matchas gärna med motsvarande dekaler enligt den nya nordiska standarden

Kompletterande färger

Rostfritt borstad



HUNGRY
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Hungry

Hungry är en förvaringsmöbel som sticker ut! Det 

rektangulära gapet är smidigt och fungerar som ett 

insynsskydd för skräpet. Hungrys system består av fyra 

grundmoduler och placeras gärna med varandra för den 

ultimata sorteringslösningen. Lådmoduler utan inkast är 

avsedda för mindre källsorteringskärl men kan även 

användas till annat innehåll. 

Fakta

Material: 19 mm MDF i standard vit lack. Tillgänglig i valfri 

kulör

Avfallsvolym: Grundmoduler finns i 140- eller 190 l

Kärlstorlek: 10–190 l

Inkasthålets storlek: 582 x 162 mm

Dörrhängning standard: Vänsterhängd

Handtag: Standard push-open

Ställfötter är standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt 

klisterdekal enligt nordiska standarden 

© Produkten är mönsterskyddad

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Hungry
Uppställning Hungry 140 liter, från vänster; W1012 lackad i 2000-N, W1011 lackad i1500-N, 

W1016 lackad i 2000-N, W1016 lackad i 4000-N, W1013 lackad i 6000-N 
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Hungry 140 liter

Hel dörr för rullkärl 
140 liter*

Hel dörr för rullkärl 
140 liter*

2-lådsmodul** 3-lådsmodul ** 2-lådsmodul *** 3-lådsmodul ***

Dörr ovantill för 90l kärl 
och lådutdrag undertill.**

Dörr ovantill för 90l kärl 
och lådutdrag undertill.**

Plåtinsats i standard vit Plåtinsats delad i standard vit

Lackerad MDF

0500-N
Standard

Valfri kulör 
Mot pristillägg

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Hel dörr för rullkärl 
190 liter*

Hel dörr för rullkärl 
190 liter*

2-lådsmodul ** 3-lådsmodul ** 2-lådsmodul **** 3-lådsmodul ****

Dörr ovantill för 90l kärl 
och lådutdrag undertill.**

Dörr ovantill för 90l kärl 
och lådutdrag undertill.**

Plåtinsats i standard vit Plåtinsats delad i standard vit

Hungry 190 liter

Lådalternativ för 620 mm bredd ** 
Alt  1. 1 st 42 liter
Alt  2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt  3. 2 st 21 liter
Alt  4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 6 st 10 liter
Alt  8. 2 st Returväska 25 liter

Lådalternativ för 420 mm bredd ***
Alt  1. 1 st 21 liter
Alt  2. 1 st 21 liter + 1 st 10 liter
Alt  3. 1 st 19 liter
Alt  4. 1 st 19 liter + 1 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 1 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 4 st 10 liter
Alt  8. 1 st Returväska 25 liter

Alternativ för hel dörr *
Alt. 2 Säckhållare
Alt. 3 Wellvagn

Lådalternativ för 620 mm bredd ** 
Alt  1. 1 st 42 liter
Alt  2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt  3. 2 st 21 liter
Alt  4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 6 st 10 liter
Alt  8. 2 st Returväska 25 liter

Lådalternativ för 420 mm bredd ***
Alt  1. 1 st 21 liter
Alt  2. 1 st 21 liter + 1 st 10 liter
Alt  3. 1 st 19 liter
Alt  4. 1 st 19 liter + 1 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 1 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 4 st 10 liter
Alt  8. 1 st Returväska 25 liter

Alternativ för hel dörr *
Alt. 2 Säckhållare
Alt. 3 Wellvagn



HUNGRY MINI
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Hungry Mini 

Hungry Mini är som namnet avslöjar, en mindre variant av 

Hungry. Funktionen är densamma men i ett smidigare format 

för mindre lokaler. Med sin utdragbara säckhållare 

underlättas hanteringen vilket gör Hungry Mini till en 

uppskattad förvaringsmöbel. Kombineras gärna med större 

varianten Hungry för en sammanhängande sortering. 

Hungry Mini har utdragningsbar säckhållare 

för att undvika tunga lyft.

Fakta

Material: 16 mm MDF i standard vit lack. Tillgänglig i valfri 

kulör

Avfallsvolym: 50 l

Säckstorlek: 125 l

Inkasthålets storlek: 318 x 104 mm

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Dörrhängning standard: Vänsterhängd

Handtag: Standard grepphandtag fräst i dörr

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt klisterdekal 

enligt nordiska standarden

© Produkten är mönsterskyddad

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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W1028 Hungry Mini &  W1013 Hungry lackad i 0500-N
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Lackerad MDF

0500-N
Standard

Valfri kulör  
Mot pristillägg

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Hungry Mini enkel

Enkelsidig
För 125 l säck

Fuktskyddsbotten Plåtinkast i standard vit

Dubbelsidig
För 125 l säck

Hungry Mini dubbel



SOLID
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Solid

Design och funktion när den är som bäst!

Solid är gjord av laminat och tålig komposit, perfekt för lite 

tuffare miljöer som genererar större volymer avfall. Optimal 

för större personalmatsal eller i skolans korridorer. Solid har 

smidiga inkasthål som separerar skräpet och gör 

återvinningen enklare. Den finns i 140- och 

190 litersversioner, kombinera dörrar och lådor i olika 

utföranden för den perfekta förvaringslösningen. 

Fakta

Material: 19 mm spånskiva i stomme i standard vit laminat, 

inkast/front i komposit i crystal beige. Tillgänglig i valfri 

kulör eller i annat laminat

Kärlstorlek: 10–190 l

Inkasthålets storlek: 190 x 190 mm

Dörrhängning standard: Vänsterhängd 

Handtag: Standard push-open

Ställfötter som standard

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast samt klisterdekal 

enligt nordiska standarden

Vill du veta mer om miljöer, se sida 13-14
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Hel dörr för rullkärl 
140 liter*

Dörr ovantill för 90 l kärl och 
lådutdrag undertill**

Dörr ovantill för 2x60 l kärl och 
lådutdrag undertill**

Dörr ovantill för 2x60 l kärl 
och lådutdrag undertill**

Hela dörrar för rullkärl 
140 liter*

Dörr ovantill för 90 l kärl och 
lådutdrag undertill**

Hel dörr till vänster för rullkärl 
140l*, dörr ovantill för 2x60 l 
kärl och lådutdrag undertill till 
höger**

Dörr ovantill för 90 l kärl 
i enkelt inkast, 2x60 l i 
dubbelt inkast och lådutdrag 
undertill**

Solid 140 liter

Hel dörr för rullkärl 
190 liter*

Dörr ovantill för 90 l kärl och 
lådutdrag undertill**

Dörrar ovantill för 2x60 l och 
lådutdrag undertill**

Dörr ovantill för 2x60 l kärl 
och lådutdrag undertill**

Hela dörrar för rullkärl 
190 liter*

Dörr ovantill för 90 l kärl och 
lådutdrag undertill.

Hel dörr till vänster för 190l 
rullkärl*, dörr ovantill för 2x60 
l kärl och lådutdrag undertill till 
höger**

Dörr ovantill för 90 l kärl till 
vänster och 2x60 l till höger, 
lådutdrag undertill**

Lack

0500-N
Standard

Valfri kulör 
Mot pristillägg

Komposit (inkast/front)

Crystal beige
G101

Laminat

Vit
Standard

Valfritt laminat
Mot pristillägg

För mer information om lack och tillbehör, se sid 94-95

Solid 190 liter

Lådalternativ ** 
Alt  1. 1 st 42 liter
Alt  2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt  3. 2 st 21 liter
Alt  4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 6 st 10 liter
Alt  8. 2 st Returväska 25 liter

Alternativ för hel dörr *
Alt. 2 Säckhållare
Alt. 3 Wellvagn

Lådalternativ ** 
Alt  1. 1 st 42 liter
Alt  2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter
Alt  3. 2 st 21 liter
Alt  4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter
Alt  5. 2 st 19 liter
Alt  6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter
Alt  7. 6 st 10 liter
Alt  8. 2 st Returväska 25 liter

Alternativ för hel dörr *
Alt. 2 Säckhållare
Alt. 3 Wellvagn
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Utskuren dekal 150x150mm    Utskuren dekal i vinylplast med svart eller vit text och linjer. 
       Används till hela Wastesortimentet och finns med svensk eller engelsk text.
    Monteras i fabrik vid köp av ny modul. Kan levereras separat vid önskemål.

Engelska Vit

Engelska Svart

Engelska Vit

Engelska Svart

Svenska Vit

Svenska Svart

Svenska Vit

Svenska Svart

Svenska Vit

Svenska Svart

Engelska Vit

Engelska Svart

Dekal 114x150 mm    Dekal enligt nordisk standard för källsortering med svensk, engelsk eller tysk text

Utskuren dekal 150x50  

Svensk text

Pappersförpackningar

Paper packaging
Wellpapp

Cardboard

Tidningar

Newspapers

Papper

Paper

Sekretesspapper

Paper for shredding
Plastförpackningar

Plastic packaging

Metall

Metal

Ofärgade glasförpackningar

Clear glass packaging

Färgade glasförpackningar

Coloured glass packaging
Matavfall

Food waste

Restavfall

Residual waste
Batterier

Batteries

Ljuskällor

Light bulbs

Småelektronik

Small electronics

Svensk text

Engelsk text

W0220
W0221

W0222
W0223

W0224
W0225

W0226
W0227

W0228
W0229

W0230
W0231

W0232
W0233

W0234
W0235

W0236
W0237

W0238
W0239

W0240
W0241

W0242
W0243

W0254
W0255

W0320
W0321

W0324
W0325

W0326
W0327

W0328
W0329

W0330
W0331

W0332
W0333

W0334
W0335

W0336
W0337

W0354
W0355

W0344
W0345

W0246
W0247

W0346
W0347

W0338
W0339

W0340
W0341

W0346
W0347

W0248

W0249

W0250

W0251
W0252

W0253

W0348
W0349

W0350

W0351

W0352

W0353

Svenska Vit

Svenska Svart

W0620
W0621

W0622
W0623

W0624
W0625

W0626
W0627

W0628
W0629

W0630
W0631

Svenska Vit

Svenska Svart

W0632
W0633

W0634
W0635

W0648
W0649

W0636
W0637

W0638
W0639

W0640
W0641

Svenska Vit

Svenska Svart

W0642
W0643

W0654
W0655

W0646
W0647

W0650
W0651

W0652
W0653

Engelsk text

Engelska Vit

Engelska Svart

W0720
W0721

W0746
W0747

W0724
W0725

W0726
W0727

W0728
W0729

W0730
W0731

Engelska Vit

Engelska Svart

W0732
W0733

W0734
W0735

W0748
W0749

W0736
W0737

W0738
W0739

W0740
W0741

Engelska Vit

Engelska Svart

W0746
W0747

W0754
W0755

W0744
W0745

W0750
W0751

W0752
W0753

D0407
D0507

D0404
D0504

D0403
D0503

D0405
D0505

D0401
D0501

D0402
D0502

D0406
D0506

D0411
D0511

D0413
D0513

D0414
D0514

D0415
D0515

D0410
D0510

D0408
D0508

D0409
D0509
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Kärlplacering i låda 620mm bredd

Alt. 1. 1 st 42 liter Alt. 2. 1 st 42 liter + 2 st 10 liter Alt. 3. 2 st 21 liter

Alt. 4. 2 st 21 liter + 2 st 10 liter Alt. 5. 2 st 19 liter Alt. 6. 2 st 19 liter + 2 st 10 liter

Alt. 7. 6 st 10 liter Alt. 8. 2 st Returväska 25 liter

Kärlplacering i låda 420mm bredd

Alt. 1.  1 st 21 liter Alt. 2.  1 st 21 liter + 1 st 10 liter Alt. 3.  1 st 19 liter

Alt. 4.  1 st 19 liter + 1 st 10 liter Alt. 5.  2 st 19 liter Alt. 6.  1 st 19 liter + 2 st 10 liter

Alt. 7.  4 st 10 liter Alt. 8.  1 st Returväska 25 liter

Tillbehör

Rullkärl 190 liter Rullkärl 140 liter

Kärl 10 liter

Kärl 90 liter Kärl 60 liter Kärl 42 liter, 

inkl 2 skiljeväggar

Kärl 21 liter Kärl 19 liter

Kompostkärl 16 liter

Vagn till 90 liters kärl

Lås
Det finns möjlighet att få lås på 
dörrar och lådor för förvaring 
av till exempel sekretessavfall.

Säckhållare Wellvagn M

Vagn till 60 liters kärl

Returväska 25 liter

Lock till 190 liter Lock till 140 liter

Kompostpåse i bioplastPlastsäck 125 liter

Sidor till vagn M
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Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör, 
för 9010 – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri kulör.
Art. W0009 - Startkostnad/övrig kulör
Art. W0008 - Startkostnad/valfri kulör
Art. W0007 - Lacktillägg/lackad modul

ABS-kantlister i matchande färg eller kantlist i 
matchande träslag.

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör, 
för 0500-N – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri kulör.   
Art. W0001   Startkostnad/kulör
Art. W0002   Lacktillägg/lackad modul 

0500-N

Standard

Valfri kulör

Standard

Material

Våtlack

Pulverlack

Övriga kulörer

Fanér 0,8mm

Askfanér, vitpigmenterad Björkfanér Vit laminat
Matchande ABS-kantlister

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Ekfanér

Laminat

Kundanpassade lösningar är möjligt, det kan gälla tex andra mått, ytmaterial, kulörer eller liknande. 

Kontakta oss gärna så hittar vi den bästa lösningen för er! Fold
W5011 Tunna med lock W5031 lackad i 9010

Svart

Oceanblå

Rubinröd

Ljusgrå Grafitgrå Pinjegrön Vassgrön

Ultramarin Duvblå Gråbeige Beigeröd
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Loft
3x W4510 lackade i kulörerna 3004, 3024 och 3015

Lundqvist Inredningar började tidigt med återvinning. Det startade med enkla moduler anpassade för 
pappersåtervinning till att man idag ska kunna källsortera det mesta. Detta ställde krav på material och 
utformning och vi såg en potential i att göra återvinningen snygg och enkel. Det var grundtanken när Waste 
lanserades 2008 och som idag fortsätter utvecklas efter kundernas synpunkter och behov.

”Med Waste-serien har vi kunnat skapa produkter 
som för med sig något gott.”

”Tack vare att Lundqvist Inredningar har en egen produktion har vi haft ett nära samarbete 
och utvecklat det främsta inom återvinning. Det finns en kreativ frihet och processen går 
snabbt från idé till färdig produkt, vilket bidrar till ett roligt och gynnsamt resultat. Att få arbeta 
med skandinaviska material som trä och plåt känns helt rätt och utifrån detta skapas något 
nytt och spännande. Grunden bygger på funktionalitet och kraven på materialen är höga, 
men nödvändiga för att uppnå ett lyckat resultat.
Som formgivare kan man alltid ifrågasätta det man gör, men med Waste-serien har vi kunnat 
skapa produkter som för med sig något gott, att hjälpa och inspirera folk att källsortera!”

-Tim Alpen, Alpen Office

Alpen Office är ett företag som jobbar inom möbel- och produktdesign samt grafisk formgivning inom 
olika produktområden, material och tekniker. 

Tim Alpen
Möbeldesigner

Josefine Alpen
Möbeldesigner

Josef Marnell
Möbeldesigner

”Med utgångspunkt i användarvänlighet, konstruktionslösningar och en djupare 
förståelse av produktion vill vi på Alpen Office leverera genomtänkta lösningar i 
våra projekt.“
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Telefonnummer: 08-632 98 00 • Hemsida: www.lundqvistinredningar.se
E-mail: info@lundqvistinredningar.se • Instagram: lundqvistinredningar

Förvaringslösningar designade och tillverkade i Sverige sedan 1939


