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Källsortering

Möbler, behållare och vagnar

Originalprodukter

För Offentlig Miljö

Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan. Design och strukturella egenskaper är
skyddade. Specialfärger och -material kan levereras vid förfrågan. Se våra datablad för mer information.
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Originalprodukter
PWS möbler för källsortering är normgivande och
trendsättande i branschen. PWS utvecklar källsorteringsmöbler som smälter in i alla typer av offentliga
miljöer, med fokus på funktion och användarvänlighet.
Möblerna är utvecklade i nära samarbete med användare för enkel och tydlig källsortering med väl genomtänkt ergonomi. Funktionell utformning, i kombination
med tåliga material, resulterar i en hållbar källsorteringsmöbel med god stabilitet. Möblerna är byggda för
att klara de hårda krav som ställs vid daglig användning
och är lätta att hålla rena.
PWS sortiment erbjuder en bredd, som gör det enkelt
att hitta rätt möbel för olika miljöer, fraktioner och avfallsmängder:
– Arena och Airport finns i olika utföranden och varianter, med möjlighet från ett till fyra inkast för olika fraktioner.
– Midget är ett smidigt modulsystem som kombineras och byggas på utifrån unika behov. 430 mm breda
skåp, i olika utföranden och varianter och olika inkast
och utdrag.
– Royal består av ett brett sortiment av olika moduler.
Finns i olika varianter och utföranden, med plats för
olika fraktioner. Kan kombineras utifrån behov.
– Claes och Carina är yteffektiva och diskreta system,
med plats för upp till 7 fraktioner.
– Modul är en smidig och lättplacerad möbel i plast
för upp till fem fraktioner. Klarar våta utrymmen och är
extra lätt att rengöra.
– Tillbehören underlättar ytterligare. Bland annat finns
olika behållare och vagnar för en ännu mer smidig hantering av källsorteringen.
– Unik märkning är möjlig, för fronter på möbler och/
eller vid inkast.

Om miljön kräver något speciellt, utöver standardsortimentet, har PWS alla möjligheter att utveckla kundanpassade källsorteringsmöbler, som uppfyller specifika
design- och funktionsbehov.

Produktansvar
PWS utvecklar produkter för effektiv och rationell
avfallshantering, med hänsyn till miljö, produktion och
transporter samt val av material, användarvänlighet och
hållbarhet.
PWS har olika flexibla källsorteringsmöbler, för privat
och offentlig miljö. En källsorteringsmöbel skall vara
diskret och komplettera miljön. Bland annat kan möbler levereras i ett flertal olika utföranden, där man kan
välja mellan olika laminat- och melaminskivor för egen
design och egna färgkombinationer. PWS erbjuder även
symboler och text som är screentryckta eller utskurna i
självhäftande vinyl samt skydd mot graffiti.
Helhetslösningar
PWS omfattande sortiment kan kombineras med andra
avfallslösningar. PWS lämnar gärna förslag till helhetslösningar anpassade för specifika behov.
Kvalité och erfarenhet
PWS produkter och lösningar har installerats på många platser i Europa och Norden. Olika projekt har gett
företaget stor erfarenhet och kunskap om nordiska
förhållanden. Samarbetet med kunder har bidragit till att
utveckla nya, samt förbättra befintliga, produkter för att
möta kundernas önskemål.
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Arena och Airport

ARENA

K

Volym

1 x 125 l

2 x 80 l

Tömning

Säck

Säck

Material

Melamin och Topp i högtryckslaminat

Melamin och Topp i högtryckslaminat

Dimensioner h x b x d

600 x 875 x 405 mm

600 x 875 x 405 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Innerbehållare, Hjul, Dekaler

Innerbehållare, Hjul, Dekaler

AIRPORT

BILD MED FYRA FRAKTIONER

K
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3 x 80 l

4 x 60 l

Säck

Säck

Melamin och Topp i högtryckslaminat

Melamin och Topp i högtryckslaminat

800 x 875 x 405 mm

800 x 875 x 405 mm

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Innerbehållare, Hjul, Dekaler

Innerbehållare, Hjul, Dekaler
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Arena och Airport

Midget

MIDGET

K

K
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Volym

125 l

1 x 100 l / 1 x 21 l

Tömning

Säck

Säck / Låda med innerbehållare

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 430 x 450 mm

1120 x 430 x 450 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Hjul, Säckhållare för
pappåse, Dekaler

Hjul, Säckhållare för pappåse, Backutdrag,
Innerbehållare 2x12 l, Dekaler

Volym

1 x 40 l

1 x 29 l + 1 x 21 l l

Tömning

Innerbehållare

Innerbehållare

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 430 x 450 mm

1120 x 430 x 450 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Hjul, Dekaler.

Hjul, Innerbehållare 2x12 l, Dekaler.

Tower

TOWER

K

Volym

3 x 21 l

4 x 21 l

Tömning

Innerbehållare

Innerbehållare

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 430 x 450 mm

1350 x 430 x 450 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Hjul, Innerbehållare 2x12 l, Dekaler.

Hjul, Innerbehållare 2x12 l, Dekaler.

Både Midget och Tower är lättplacerade i
kontorsmiljö. De förenklar sorteringen och bidrar
till trivsel och ordning. De båda möblerna kan
med fördel kombineras.
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Royal

ROYAL

ST

ST
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Volym

140 l / *190 l

Kärl 140 l / *190 l, Säck 225 l

Tömning

Kärl

Kärl / Säck

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 630 x 610 *750 mm

1120 x 630 x 610 *750 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Lutande topp, Dokumentrivare, Sekretess

Säckhållare, T-stativ, Lutande topp

Volym

125 l

Wellskåp för vagn

Tömning

Säck

Vagn

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 430 x 610 *750 mm

1120 x 430 x 610 *750 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

T-stativ, Hållare för pappsäck, Lutande topp,
Vask

Wellvagn, Lutande topp

Royal
ST

Volym

125 l

6 x 21 l

Tömning

Wellskåp / alt 60 l behållare

Innerbehållare

Material

Melamin

Melamin

Dimensioner h x b x d

1120 x 320 x 610 *750 mm

1120 x 430 x 610 *750 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Innerbehållare, Burkinkast, Lutande topp

Lutande topp

När det är enkelt, rent och tydligt fungerar källsorteringen bra. Varje fraktion har sin väl anpassade
sektion. ROYAL består av olika moduler som kan
skräddarsys för att passa varje behov.
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Royal C

ROYAL C

K

12

Volym

140 l / 125 l / 3 x 60 l / 3 x 21 l

Tömning

Kärl, Säck, Innerbehållare

Material

Melamin / Högtryckslaminat

Dimensioner h x b x d

1120 / 1290 x 2020 x 610 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Lås, Säckhållare för pappsäck, T-stativ, Dekaler
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Royal C

Claes och Carina

CLAES

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

K

1900 x 430 x 450 mm
Vit, Grå, Björk, Bok, Ek
Dekaler

CARINA

K
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Volym

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

Tömning

Innerbehållare

Material

Melamin

Dimensioner h x b x d

1900 x 430 x 450 mm

Färger

Vit, Grå, Björk, Bok, Ek

Tillval

Lås, Dekaler, Lådan går att få med 2x12

Tillbehör Möbler
Björk

Färger

Bok

Ek

Grå

Vit

Vask

Dekaler

Miljöbild

Wellvagn

T-Stativ

Dokumentrivare

Fronthjul
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Modul

MODUL

Modul 4 l

Modul 5

Dimensioner h x b x d

1350 x 400 x 300

1350 x 400 x 300

Tillval

2 l behållare, 10 l hink
30 l plastpåse, dekal

2 l behållare, 10 l hink
30 l plastpåse, dekal

Modul är en lättplacerad möbel för fyra eller fem
fraktioner. Möbeln passar bra i kontor och pentry,
men kan även placeras vid pausstationer i kontorslandskap eller på fabriksgolvet.
Då Modul är helt i plast är den lätt att rengöra och
den kan även stå i våta utrymmen.
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Behållare

BEHÅLLARE

29 liter
Som tillbehör finns Lock, 1-literskopp och
2-liters behållare.

Ergovagn 1
För en 21-liters eller 29-liters behållare

Ergovagn 2
För två 21-liters eller 29-liters behållare

Plastpåse + Krok för plastpåse

Väggskena
För en 21-liters eller 29-liters behållare

Grepe

Triopelle

42 liter
Som tillbehör finns Lock och Mellanväggar.

Tillbehör

21 liter
Som tillbehör finns Lock, 1-literskopp och
2-liters behållare.

Väggskena
Stående för 3 st 21-litersbehållare eller
liggande för 3 st 21- eller 29-literbehållare
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Behållare

BEHÅLLARE

60 liter
Lock finns som tillbehör. Kan fås i flera färger. Höjd x bredd x djup: 590 x 280 x 590

Metallvagn
För 1x60 eller 2x60-liters behållare.

Väggskena
För 60-liters behållare.

90 liter
Lock finns som tillbehör. Kan fås i flera färger. Höjd x bredd x djup: 510 x 487 x 630
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Metallvagn
För 1x90 eller 2x90-liters behållare.

Vagnar

VAGNAR

Fyran
Höjd x bredd x djup: 800-1000 x 600 x 400

Femman
Höjd x bredd x djup: 800-1000 x 900 x 400

Källsorteringsvagnarna är försedda med
lättrullande hjul. De är justerbara i höjdled för
sittande respektive stående arbetsställningar. Tack vare deras flexibilitet används de
idag på sjukhus, i butiker, kontorsmiljö och
industri.
Till vagnarna passar våra behållare på 21
och 29 liter. Dessa finns i flera olika färger
för lättanpassad sortering i olika fraktionsfärger. Komplettera gärna med vår säckhållare!

Sjuan
Höjd x bredd x djup: 800-1000 x 1200 x 400
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PWS har en ledande position på den nordiska marknaden med produkter för rationell avfallshantering.
Koncernkontoret finns i Perstorp. PWS har verksamheter
i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
PWS arbetar med system och produkter där människor
och miljö är i centrum. PWS utvecklar framtidens
avfallssystem, där vi erbjuder effektiva, bekväma och
ekonomiska lösningar som gynnar miljö, beställare och
användare.
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Utvecklar framtidens avfallssystem
PWS Nordic AB | Tel. 0435-369 30 | info@pwsab.se | www.pwsab.se
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Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Vision
PWS kommer att fortsätta utveckla nya produkter och
system med den erfarenhet vi har av kärltillverkning och
den erfarenhet våra kunder har av de krav som ställs på
produkter för insamling av återvinningsmaterial och avfall
i Norden.

