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TIL OFFENTLIGT MILJØ
ORIGINALE PRODUKTER 

Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Tilbehør til montering kan leveres ved forespørgsel. Design og strukturelle egenskaber er beskyttet. 
Specialfarver og – materiale kan leveres efter forespørgsel, se yderligere information om de enkelte produkter i denne brochure.
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Hvis det omkringliggende miljø, stiller særlige krav til ud-
formningen ud over hvad vores standartsortiment kan 
tilbyde, har PWS alle muligheder for at udvikle kundetil-
passede kildesorteringsmøbler, som opfylder specifikke 
design- og funktionskrav.

PRODUKTANSVAR 
PWS udvikler produkter til effektiv og rationel affaldshånd-
tering, med hensyn til miljø, produktion og transport, så-
vel som materiale, brugervenlighed og holdbarhed.

PWS tilbyder flere forskellige, fleksible, kildesorterings-
møbler til både kontorer, skoler og offentlig miljø. Et 
kildesorteringsmøbel skal være synlig, men diskret og 
matche omgivelserne. Størsteparten af vores møbler kan 
leveres i flere forskellige kombinationer af farver og træla-
minater. Derved skabes et unikt udtryk ud fra et standard-
produkt. PWS tilbyder også mærkater af forskellige typer, 
kontakt os for nærmere information.

KOMPLETTE LØSNINGER 
Det omfattende sortiment af møbler kan kombineres med 
andre affaldsløsninger. PWS kommer gerne med forslag 
til komplette løsninger der passer til specifikke behov.

KVALITET OCH ERFARENHED
PWS produkter og løsninger er installeret mange steder, 
ikke bare i Norden, men i hele Europa. Et utal af projekter 
har givet os stor erfaring om de nordiske forhold. I samar-
bejde med vores kunder udvikles der løbende nye løsnin-
ger og eksisterende møbler forbedres for at imødekomme 
de krav der stilles til kildesortering.

ORIGINALE PRODUKTER
PWS møbler til kildesortering er normskabende og 
trendsættende i branchen. PWS udvikler kildesorterings-
møbler til alle typer af offentlige miljøer, med fokus på 
funktion og brugervenlighed. Møblerne er udviklet i tæt 
samarbejde med brugerne for at opnå enkel og ligetil kil-
desortering med gennemtænkt ergonomi. 
Funktionel udformning i kombination med modstands-
dygtige materialer, resulterer i et holdbart kildesorte-
ringsmøbel med god stabilitet. Møblerne er bygget, til at 
kunne klare de krav der stilles ved daglig brug af mange 
mennesker og er samtidig lette at holde rene. 

PWS’ sortiment byder på en bred vifte af produkter, som 
gør det enkelt, at finde det helt rigtige møbel til forskellige 
miljøer, fraktioner og affaldsmængder.

•   Arena og Airport findes i flere forskellige variationer,  
 med mulighed for mellem 1 og 4 forskellige fraktioner.
•   Midget er et smidigt modulsystem som kan kom- 
 bineres og bygges efter unikke behov. 430 mm.  
 brede skabe i forskellige udformninger og med flere  
 muligheder for indkast og låger. 
•   Royal består af et bredt udvalg af forskellige modu-
 ler. Findes i et væld af udformninger, med plads til
 forskellige fraktioner. Kan kombineres efter behov. 
•   Claes og Carina er pladsbesparende og diskrete  
 systemer, med plads til op til 7 fraktioner. 
•   Modul er en smidig let placerbar løsning i plast, med  
 plads til op til 5 fraktioner. Tåler placering i våde om- 
 givelser og er yderst let at rengøre.
•   Tilbehør gør sortering endnu nemmere. Vi tilbyder  
 flere forskellige vogne og beholdere, der gør sorte- 
 ring i det offentlige miljø smidigere og mere effektivt.
•   Unikke mærkater er muligt, på fronten og/eller ved  
 indkastet.
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3 x 80 l

Sæk

Melamin og top i højtrykslaminat

800 x 875 x 405 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Indvendig beholder, Hjul, Mærkat

ARENA

AIRPORT

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

2 x 80 l

Sæk

Melamin og top i højtrykslaminat

600 x 875 x 405 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Indvendig beholder, Hjul, Mærkat

1 x 125 l

Sæk

Melamin og top i højtrykslaminat

600 x 875 x 405 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Indvendig beholder, Hjul, Mærkat
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BILD MED FYRA FRAKTIONER

4 x 60 l

Sæk

Melamin og top i højtrykslaminat

800 x 875 x 405 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Indvendig beholder, Hjul, Mærkat
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MIDGET

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

1 x 100 l / 1 x 21 l

Sæk / Skuffe med kasse/beholder

Melamin

1120 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Sækkeholder til papirspose, Åbning 
bagud, Indvendig beholder 2x12 l, Mærkat

125 l

Sæk

Melamin

1120 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Sækkeholder til 
papirspose, Mærkat

K
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1 x 40 l

Indvendig beholder/spand

Melamin

1120 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Mærkat.

1 x 29 l + 1 x 21 l l

Indvendig beholdere/kasser

Melamin

1120 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Indvendig beholder 2x12 l, Mærkat.

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

K
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3 x 21 l

Indvendig beholdere/kasser

Melamin

1120 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Indvendig beholder 2x12 l, Mærkat.

4 x 21 l

Indvendig beholdere/kasser

Melamin

1350 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Hjul, Indvendig beholder 2x12 l, Mærkat.

TOWER

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tillval

K
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Både Midget og Tower er lette at placere i et 
moderne kontormiljø. De forenkler sorteringen og 
bidrager til trivsel og orden. Begge møbler kan 
med fordel kombineres.
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Beholder 140 l / *190 l

Beholder

Melamin

1120 x 630 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Skrå top, makulator,

Skab til papvogn

Papvogn

Melamin

1120 x 430 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Papvogn, Skrå top

Beholder 140 l / *190 l, Sæk 225 l

Beholder / Sæk

Melamin

1120 x 630 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Sækkeholder, T-stativ, Skrå top

125 l

Sæk

Melamin

1120 x 430 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

T-stativ, Sækkeholder til papirspose,  
Skrå top, Vask

ROYAL

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

R
oy

al

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg
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6 x 21 l

Indvendig beholder/kasser

Melamin

1120 x 430 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Skrå top

125 l.

Papskab / alternativ 60 l spand

Melamin

1120 x 320 x 610 *750 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Indvendig beholder, Flaskeindkast, Skrå top

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

Når det er enkelt, rent og tydeligt fungerer kildesorteringen. 
Hver fraktion har sin tilpassede sektion. ROYAL består af flere 
forskellige moduler som kan skræddersyes til ethvert behov.
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140 l / 125 l / 3 x 60 l / 3 x 21 l

Beholder, Sæk, Spand

Melamin / Højtrykslaminat

1120 / 1290 x 2020 x 610 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Lås, Sækkeholder til papirspose, T-stativ, Mærkat.

ROYAL C

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg
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CARINA

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

K

CLAES

Volumen

Tømning

Materiale

Dimensioner h x b x d

Farver

Tilvalg

K

1 x 40 l ,1 x 21 l, 4 x 12 l

Indvendig beholder/kasser

Melamin

1900 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Lås, Mærkat, Skuffen kan fås med 2x12 l

1 x 45 l, 2 x 12 l, 1 x 3 l

Indvendig beholdere/kasser

Melamin

1900 x 430 x 450 mm

Hvid, Grå, Birk, Bøg, Eg

Mærkat
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Miljöbild

Vask

Papvogn T-Stativ Makulator

Farver Mærkat

Fronthjul

Birk Bøg Eg Grå Hvid
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MODUL

Dimensioner h x b x d

Tilvalg

Modul 5

1350 x 400 x 300 mm

2 l kasse, 10 l spand
30 l plastpose, Mærkat

Modul 4 l

1350 x 400 x 300 mm

2 l kasse, 10 l spand
30 l plastpose, Mærkat

Modul er et let placer- og flytbar system. Leveres til 
4 eller 5 fraktioner. Møblet passer ind i både kontor-
miljø og det lille tekøkken, såvel som på fabriksgul-
vet i produktionen. 

Da Modul udelukkende er fremstillet i plast, er det 
yderst let at rengøre og kan tåle at stå i selv våde 
omgivelser.
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KASSER

21 liter
Som tilbehør findes låg, 1-liters kop og 
2-liters kasse.

29 liter
Som tilbehør findes låg, 1-liters kop og 
2-liters kasse.

42 liter
Som tilbehør findes låg og skillevægge.

Ergovogn 1
Passer til 1 stk. 21-liters eller 29-liters kasse

Ergovogn 2
Passer til 2 stk. 21-liters eller 29-liters kasse

Plastpose + krog til plastpose Vægskinne
Til 1 stk. 21-liters eller 29-liters kasse.

Greb
Passer til 21-liters og 29-liters kasse.

Triopelle Vægskinne 
Lodret til 3 stk. 21-liters kasse eller vandret til 
3 stk. 21-liters eller 29-liters kasse.

K
as

se
r

Skilteholder til Ergovogn 2
Formatet passer til lamineret A4 ark. Skaber 
øget synligheden ved sortering.
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60 liter 
Låg findes som tilbehør. Findes i flere forskellige farver. Højde x bredde x dybde: 590 x 280 x 590 mm

SPANDE

90 liter
Låg findes som tilbehør. Findes i flere forskellige farver.  
Højde x bredde x dybde: 510 x 487 x 630 mm

Vægskinne
Til 60-liters spand.

Metalvogn
Passer til 1 stk. eller 2 stk. 90-liters spand.

Metalvogn
Passer til 1 stk. eller 2 stk. 60-liters spand.



19

V
og

ne

VOGNE

Syveren
Højde x bredde x dybde: 800-1000 x 1200 x 400 mm

Kildesorteringsvognene er alle forsynet med 
letrullende hjul. De er justerbare i højden for 
korrekt ergonomisk arbejdshøjde, både ved 
siddende og stående arbejde. Takket være 
deres fleksibilitet, anvendes de i dag på sy-
gehuse og skoler samt i butikker, kontormil-
jøer og industri.

Til vognene kan vores 21-liters og 29-liters 
kasser med fordel vælges. Disse findes i 
mange forskellige farver, hvilket sikrer at 
man nemt kan skelne mellem de forskellige 
fraktioner. Vognene kan yderligere udstyres 
med sækkeholder.

Fireren
Højde x bredde x dybde: 800-1000 x 600 x 400 mm

Femmeren
Højde x bredde x dybde: 800-1000 x 900 x 400 mm



PWS Danmark A/S
Skejby Nordlandsvej 305
8200 Aarhus N.

Telefon +45 7070 1173
info@pwsas.dk · www.pwsas.dk

BÆREDYGTIGT 
PRODUKTDESIGN
• lav vægt - højest RAL kvalitet
• modulopbygget design
• transportoptimeret
• genanvendelige materialer
• lavere støjemission

BÆREDYGTIG OG 
SUCCERIG VIRKSOMHED
• højeste produktkvalitet
• reduceret CO2 udledning
• optimeret forsyningskæde
• pris- og planlægningssikkerhed
• opnå fortsatte mål for bæredygtighed

 

BÆREDYGTIGT
PRODUKTIONSKONCEPT
• op til 100% genbrugsmateriale
• lavt energi og vandforbrug
• 100% Grøn Energi
• "Nul skrald" princip
• kort vej til kunden

VI TAGER ANSVAR!

Affaldsforebyggelse

Modulopbyggede 
produkter

Korte afstande

Kontinuerlig 
udviklings- og 
forbedringproces

Genanvendelse

Produktions-
optimering

ENERGY SAVING + MATERIAL OPTIMISATION + CO2 REDUCTION 

= PRICE AND PLANNING CERTAINTY

ENERGIBESPARELSE + MATERIALEOPTIMERING + CO2 REDUKTION

= BÆREDYGTIGHED + OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

AFFALDSSYSTEMER        FARLIGT AFFALD       PAPIRKURVE OG PARKUDSTYR        SERVICE
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