
KEBAsort är en serie kärl och 
papperskorgar framtagna för att 
underlätta källsortering och av-
fallshantering. 

Till de större behållarna fi nns till-
hörande vagnar, unika vagn-
kopplingar och smarta gångjärn.

KEBAsort gör din avfallshantering 
av dokument enklare. Design och 
färger gör att KEBAsort passar in i 
alla miljöer.

Sortering 
och återvinning
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Enkel att rulla ut och tömma tack vare 
svängbara hjul och handtag.

3 fragment, för att täcka det mest förekomman-
de avfallet på en arbetsplats.

Sorteringsvagn 
för personlig 
användning. 
Passar perfekt 
under 
skrivbordet.

Sortera på 
kontoret
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PRODUKTFAKTA Sorteringsvagn kontor
Produktpresentation för kataloger:

Sorteringsvagn för upp till 4st 12 liters behållare. 
Utvecklad för att täcka det vanligaste behovet på 
kontor: papper, plast och övrigt avfall. Lätt att 
hantera tack vare svängbara hjul och handtag. Varje 
behållare kan lätt lossas och tömmas. 

3st behållare ingår.

5 års garanti. 

Produktegenskaper: Produktfördelar:

• Tillverkad i pulverlackerad plåt med behållare i PP • Flyttbar
• 5 års garanti
• Lätta att tömma och att hålla rena
• Med handtag och svängbara hjul
• Komplettera med extra behållare och dekaler

Användningsområden: Tillbehör:

• Kontoret
• Butiken

• Plastpåsar
• Återvinningsetiketter
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Mått - Vikt etc.

Artikel Mått HxLxB Vikt Förpackning Mått förpackning Förpackningsvikt

Sorteringsvagn kontor 603x400x400 5453 g 1 set 610x410x410 5953 g

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778001 Sorteringsvagn kontor 7393031399582 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.



Enkel att fl ytta och tömmaEtiketter i fl era olika utföranden

Sorteringsstation för 
personalmatsalar 
och andra 
gemensamma 
utrymmen

Gemensam
Sortering
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PRODUKTFAKTA Sorteringsstation 60L
Produktpresentation för kataloger:

Sorteringsstation för personalmatsalar och andra 
gemensamma utrymmen. Grundutförande med 3st 
behållare, lock med gångjärn samt dekaler. Vagnar 
med hjul och sammankopplingar ingår. 

Extra behållare kan köpas till. 
Speciallock för PET, burkar och papper fi nns som 
tillbehör.

Produktegenskaper: Produktfördelar:

• Tillverkad i PP
• Maxlast 100 kg
• Tål temp. från -20ºC till +60ºC

• Ergonomiska handtag, lätt att lyfta
• Flyttbar
• Livsmedelsgodkänd
• Lättplacerad
• Lätt att rengöra

Användningsområden: Tillbehör:

• Personal/skolmatsal
• Butik
• Omklädningsrum

• Plastpåsar
• Återvinningsetiketter

Mått - Vikt etc.

Artikel Mått HxLxB Vikt Förpackning Mått förpackning Förpackningsvikt

Sorteringsvagn 3x60l 715x585x860 7584 g 1 set

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778002 Sorteringsvagn 3 st 60-liters kärl med tillbehör 7393031399599 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.
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Enkel att fl ytta och tömmaRobusta vagnar och lock med gångjärn 

Sorteringsstation för 
industri / förvaltning

Industri 
sortering
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PRODUKTFAKTA Sorteringsstation 90L
Produktpresentation för kataloger:

Sorteringsstation för industri och andra avfallsin-
tensiva miljöer. Grundutförande med 3st behållare, 
lock med gångjärn samt dekaler. Vagnar med hjul 
och sammankopplingar ingår. 

Extra behållare kan köpas till.
Speciallock för PET, burkar och papper fi nns som 
tillbehör.

Produktegenskaper: Produktfördelar:

• Tillverkad i PP
• Maxlast 100 kg
• Tål temp. från -20ºC till +60ºC

• Ergonomiska handtag, lätt att lyfta
• Flyttbar
• Livsmedelsgodkänd
• Lättplacerad
• Lätt att rengöra

Användningsområden: Tillbehör:

• Industri
• Lantbruk

• Plastpåsar
• Återvinningsetiketter

Mått - Vikt etc.

Artikel Mått HxLxB Vikt Förpackning Mått förpackning Förpackningsvikt

Sorteringsvagn 3x90l 725x430x1450 9460 g 1 set

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778003 Sorteringsvagn 3 st 90-liters kärl med tillbehör 7393031399605 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.
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Tunna 60 liter
Praktisk, lättplacerad 
tunna. Lämplig som större 
papperskorg och för åter-
vinningshantering. 

Lättplacerad i alla miljöerTål värme och kyla från  
-20ºC till +60ºC

LivsmedelsgodkändGångjärn, vagn, lock mm. 
fi nns som tillbehör

Speciallock för återvinning
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PRODUKTFAKTA mm Behållare 60 liter
Produktpresentation för kataloger:

Behållare 60 liter
En verklig allroundtunna i mycket hög kvalitet och 
med ett brett program av tillbehör. Passar i alla mil-
jöer: på kontoret, i lunchrummet, i butiken, på lagret 
eller verkstaden, på vårdcentralen mm. 
Den är livsmedelsgodkänd och klarar s.k. klavering. 
Passar att bygga samman i en rad som återvinnings-
station (även tillsammans med 90 -liters tunnan). 
Lock, gångjärn, koppling och vagn fi nns som tillbehör. 
Matchande plastpåse och återvinningssymboler fi nns 
också som tillbehör.

Produktegenskaper: Produktfördelar:

• Tillverkad i PP
• Maxlast 100 kg
• Tål temp. från -20ºC till +60ºC

• Ergonomiska handtag, lätt att lyfta
• Staplingsbar
• Livsmedelsgodkänd
• Lättplacerad
• Lätt att rengöra

Användningsområden: Tillbehör:

• Kontoret
• Skolköket
• Verkstaden
• Lagret
• Hemmet

• Plastpåsar
• Lock
• Gångjärn
• Vagn och vagnskoppling
• Återvinningsetiketter och dekaler

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778010 Behållare 60 liter blå 7393031388944 x

778011 Behållare 60 liter gul 7393031388951 x

778012 Behållare 60 liter grön 7393031388968 x

778014 Behållare 60 liter röd 7393031388982 x

778013 Behållare 60 liter grå 7393031388975 x

778015 Behållare 60 liter svart recy 7393031388999 x

778040 Lock för 60-liters behållare blå 7393031389057 x

778041 Lock för 60-liters behållare gul 7393031389064 x

778042 Lock för 60-liters behållare grön 7393031389071 x

778043 Lock för 60-liters behållare röd 7393031389088 x

778048 Lock för 60-liters behållare grå 7393031389132 x

778054 Lock för 60-liters behållare svart recy 7393031389156 x

778051 Blått lock med hål för papper 7393031392118 x

778052 Grått lock med hål för returburkar 7393031392125 x

778053 Svart lock med hål för PET-fl askor 7393031392132 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.

Mått - Vikt etc.

Artikel Mått HxLxB Vikt Förpackning Mått förpackning Förpackningsvikt

Behållare 60l 590x560x280 2,1 kg 1st/120st 590x560x280/2330x1200x800 2,1 kg/272 kg*

Lock 60l 50x560x270 388 g 1st/44st/528st 50x560x270/
420x605x570/1840x1200x800

388 g/17,6 kg/236 kg*

*Avser pall, vikt inklusive pall



Speciallock för återvinning

Tunna 90 liter
Stabil tunna som är 
lämplig för utrymmen 
där man hanterar
större mängder avfall 
och återvinning.

Gångjärn, vagn, lock mm. fi nns 
som tillbehör

Tål värme och kyla från 
-20ºC till +60ºC

Livsmedelsgodkänd 
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PRODUKTFAKTA Behållare 90 liter
Produktpresentation för kataloger:

Behållare 90 liter
En verklig allroundtunna i mycket hög kvalitet och 
med ett brett program av tillbehör. 90-liters tunnan 
passar i miljöer där man hanterar en större mängd 
avfall, t.ex. på kontoret, i lunchrummet, i butiken, på 
lagret eller verkstaden.
Den är livsmedelsgodkänd och klarar s.k. klavering. 
Passar att bygga samman i en rad som återvinnings-
station (även tillsammans med 60- liters tunnan). 
Lock, gångjärn, koppling och vagn fi nns som tillbehör. 
Matchande plastpåse och återvinningssymboler fi nns 
också som tillbehör.

Produktegenskaper: Produktfördelar:

• Tillverkad i PP
•  Maxlast 100 kg
•  Tål temp. från -20ºC till +60ºC

•        Ergonomiska handtag, lätt att lyfta
•        Staplingsbar
•        Livsmedelsgodkänd
•        Lättplacerad

Användningsområden: Tillbehör:

• Kontoret
• Skolköket
• Verkstaden
•           Lagret
• Hemmet

•         Plastpåsar
•         Lock
•         Gångjärn
•         Vagn och vagnskoppling
•         Återvinningsetiketter

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

778020 Behållare 90 liter blå 7393031389002 x

778021 Behållare 90 liter gul 7393031389019 x

778022 Behållare 90 liter grön 7393031389026 x

778024 Behållare 90 liter röd 7393031389040 x

778023 Behållare 90 liter grå 7393031389030 x

778025 Behållare 90 liter svart recy 7393031389415 x

778044 Lock för 90-liters behållare blå 7393031389095 x

778045 Lock för 90-liters behållare gul 7393031389101 x

778046 Lock för 90-liters behållare grön 7393031389118 x

778047 Lock för 90-liters behållare röd 7393031389125 x

778049 Lock för 90-liters behållare grå 7393031389149 x

778055 Lock för 90-liters behållare svart recy 7393031389422 x

778056 Blått lock med hål för papper 7393031392149 x

778057 Grått lock med hål för returburkar 7393031392156 x

778058 Svart lock med hål för PET-fl askor 7393031392163 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.

Mått - Vikt etc.

Artikel Mått HxLxB Vikt Förpackning Mått förpackning Förpackningsvikt

Behållare 90l 610x490x490 2,6 kg 1 st /80 st 313x219x2/2200x1200x800 170 g/234 kg*

Lock 90l 50x450x450 0,77 kg 1st/45st/270st 50x450x450/
500x650x640/1620x1200x800

340 g/35 kg/236 kg*

*Avser pall, vikt inklusive pall
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Tillbehör KEBAsort

Lock 60 l std

Lock 60 l återvinning

Lock 90 l std

Lock 90 l återvinning

Vagn 60 l 

Vagn 90 l

Vagnskoppling 

Gångjärn till lock

Återvinningsetiketter 21 st/ark

Plastpåsar i olika storlekar

Märkning med text
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