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ÅTERWINNING
Nordiska Plast erbjuder ett väl avvägt sortiment av förvaring som
underlättar den fastighetsnära insamling av källsortering som blivit
till en vardaglig syssla för många. En stor del av våra kärl är idag
tillverkade av återvunnen plastråvara och därigenom extra snälla
mot naturen vilket stämmer väl in i vårt löpande hållbarhetsarbete.
När produkterna tjänat sitt syfte är de 100% redo för att
återvinnas och få nytt liv i annan form.

nordiskaplast.se

KÄLLSORTERINGSPRODUKTER
Sorteringskärl 7 L

8070-1100
RECYCLED

260 x 185 x 175 mm

EC
MATERIAL

Mindre kärl anpassat för matavfall eller sortering
som inte är så skrymmande. Kan hängas på insida
av skåpsdörr (kräver separat väggfäste) alt.
ställas i skåp eller låda.

Sorteringskärl 12 L

RECYCLED

260 x 185 x 310 mm

EC
MATERIAL

Ett kärl där du utnyttjar höjden i skåp eller
låda på bästa sätt. Lämpligt för såväl mat- och
restavfall som materialåtervinning. Kan även
hängas hängas på insida av skåpsdörr (kräver
separat väggfäste).

Material: Kärl i återvunnen polypropen (PP),
grepe i metall.

Material: Kärl i återvunnen polypropen (PP),
grepe i metall.

Återvinning: Kärl sorteras som hårdplast
och grepe som metall.

Återvinning: Kärl sorteras som hårdplast
och grepe som metall.

Relaterade artiklar:
• 8128-1100 Väggfäste (7 L/12 L)
• 6128-1100 Löst lock för 7 L/12 L kärl

Relaterade artiklar:
• 8128-1100 Väggfäste (7 L/12 L)
• 6128-1100 Löst lock för 7 L/12 L kärl

Sorteringskärl 25 L

8250-1100
RECYCLED

395 x 270 x 310 mm

EC
MATERIAL

Väggfäste (7 L / 12 L)
Väggfäste för våra 7 och 12 liters kärl. Fästs
med hjälp av den starka dubbelhäftande tejpen
som sitter monterad på baksidan av fästet,
alt. med skruv (ingår ej).

Material: Återvunnen polypropen (PP)

Material: ABS

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Relaterade artiklar:
• 8593-1100 Löst lock för 25 L kärl

Relaterade artiklar:
• 8070-1100 Sorteringskärl 7 L
• 8120-1100 Sorteringskärl 12 L

Löst lock 7 L / 12 L

6128-1100

Löst lock 25 L

265 x 200 mm

395 x 270 mm

Lock som passar både vårt 7 och 12 liters kärl.
Hindrar dålig lukt att sprida sig och håller flugor
och ohyra borta från mat- och restavfall.

Lock anpassat för vårt 25 liters kärl.
Hindrar dålig lukt att sprida sig och håller
flugor och ohyra borta från skåpet.

Material: Polypropen (PP)

Material: Polypropen (PP)

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Relaterade artiklar:
• 8070-1100 Sorteringskärl 7 L
• 8120-1100 Sorteringskärl 12 L

Relaterade artiklar:
• 8250-1100 Sorteringskärl 25 L

Sorteringsbox 34 L

7634-0501

Smart lock med plats
!
för egna innehållsetiketter

8128-1100

72 x 200 mm

Ett rejält kärl på hela 25 liter för de stora källsorteringsprodukterna. Rymmer enkelt t ex stora
Pet- eller glasflaskor, tidningar och reklamblad.
Placeras stående i skåp eller låda.

560 x 395 x 295 mm

8120-1100

8593-1100

Sorteringsbox 55 L
560 x 395 x 435 mm

Sorteringsbox med smart lock som
går att öppna även om boxarna står
staplade på varandra.

Sorteringsbox med smart lock som
går att öppna även om boxarna står
staplade på varandra.

Material: Polypropen (PP)

Material: Polypropen (PP)

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Återvinning: Sorteras som hårdplast

Relaterade artiklar:
• 7655-0501 Sorteringsbox 55 L

Relaterade artiklar:
• 7634-0501 Sorteringsbox 34 L

7655-0501

Smart lock med plats
!
för egna innehållsetiketter

KÄLLSORTERINGSSATSER
Källsorteringssats 3 kärl
Mått: Se individuella kärl

8127-0008

Källsorteringssats 5 kärl

8127-0013

RECYCLED

RECYCLED

EC
MATERIAL

EC
MATERIAL

Set med tre kärl lämpligt för skåp eller låda.
medföljande väggfäste passar både 7 liters och
12 literskärl.
Volym: 7 L + 12 L + 12 L = Totalt 31 L
Material: Kärl i återvunnen polypropen
(PP), grepe i metall, väggfäste i ABS.
Återvinning: Kärl, lock och väggfäste
sorteras som hårdplast och grepe som metall.
Innehåll:
• 1 st x 8070-1100 Sorteringskärl 7 L m. grepe
• 2 st x 8120-1100 Sorteringskärl 12 L m. grepe
• 1 st x 6128-1100 Löst lock för 7 L/12 L
• 1 st x 8128-1100 Väggfäste

Källsorteringssats
3 kärl med utdrag

400 x 260 x 355 mm (utdrag monterat i skåp)
Set med tre kärl lämpligt för skåp med
dörrar. Utdraget underlättar åtkomst
och monteras enkelt i skåpet. Väggfästet
monteras t.ex. på skåpsdörren.
Volym: 7 L + 12 L + 12 L = Totalt 31 L
Material: Kärl i återvunnen polypropen
(PP), utdrag + grepe i metall, väggfäste i ABS.
Återvinning: Kärl, lock och väggfäste
sorteras som hårdplast och grepe +
utdrag som metall.
Innehåll:
• 1 st x 8070-1100 Sorteringskärl 7 L m. grepe
• 2 st x 8120-1100 Sorteringskärl 12 L m. grepe
• 1 st x 6128-1100 Löst lock för 7 L/12 L
• 1 st x 8128-1100 Väggfäste
• 1 st x Metallutdrag på skenor (Ink. mall för montering)

8127-0009
RECYCLED

EC
MATERIAL

Mått: Se individuella kärl
Ett rejält komplett set med fem kärl lämpligt för dubbelskåp
eller stor låda.
Volym: 7 L + 7 L + 12 L + 12 L + 25 L= Totalt 63 L
Material: Kärl i återvunnen polypropen (PP), grepe i metall,
väggfäste i ABS.
Återvinning: Kärl, lock och väggfäste sorteras som hårdplast
och grepe som metall.
Innehåll:
• 2 st x 8070-1100 Sorteringskärl 7 L m. grepe
• 2 st x 8120-1100 Sorteringskärl 12 L m. grepe
• 1 st x 8250-1100 Sorteringskärl 25 L
• 2 st x 6128-1100 Löst lock för 7 L/12 L
• 1 st x 8593-1100 Löst lock för 25 L
• 1 st x 8128-1100 Väggfäste

I BUTIK
Skyltmaterial anpassat för olika exponeringsytor och utrymmen säkerställer
att kunden enkelt kan navigera och få
rätt budskap presenterat.

ENHETLIGT
BUDSKAP PÅ
BÅDE PRODUKT
OCH I HYLLA !

VÅR PLAST ÄR INTE
BARA HÅLLBAR.
DEN ÄR HÅLLBAR OCKSÅ
Mörbulta gärna våra produkter! De är gjorda för att tåla allt
möjligt. Men det är inte naturen. Därför använder vi så mycket
återvunnen plast vi kan, investerar i grön el och stödjer forskning
om biomaterial. Saker från Nordiska Plast kan du slita med gott
samvete. Tusen gånger om.

SVENSKTILLVERKAT
Kalla oss kontrollfreaks om du vill, men vi vill inte
ha produktionen längre bort än att vi kan se den från
köksfönstret. Vår fabrik ligger i Gislaved i Småland och
där tillverkar vi våra produkter. Det innebär både korta
beslutsvägar och korta transportvägar – båda till fördel
för miljön.

Innovativa
plastmaterial
Låt oss vara ärliga; i dagsläget saknar vi
produkter som lämpar sig för tillverkning i nedbrytningsbar plast, vars kvalité
dessutom inte lämpar sig att återvinna.
Och bioplast gjord på sockerrör riskerar
att påverka miljön eftersom den måste
fraktas hela vägen från Brasilien. Istället
driver vi olika projekt, både i egen regi
och tillsammans med samarbetspartners
för att ta fram och testa allt från plast
blandat med träfiber till produkter med
en viss del material från Ocean plastics.

återanvändning
Kundkorg tillverkad i ett material av
plast blandat med träfiber. Vem vet,
kanske snart i en mataffär nära dig!

ENERGI & GRÖN EL
Att snåla är bra när man snålar på rätt saker. Energi till exempel. På Nordiska
Plast använder vi vår egen överskottsenergi till att värma upp våra lokaler vilket
har gjort oss helt självförsörjande på uppvärmning. Sedan vi började mäta i
slutet av 1990-talet har vi minskat vår energiförbrukning med över 30 procent.

Det är klart att det blir en del spill på en
fabrik som våran. Men vi tar till vara på
allt spill, maler ner det och gör nya saker
av det, som papperskorgar eller tunnor.
Vi köper till och med in spill från andra
fabriker. På ett år återanvänder vi över
500 ton plast.
Men även kunden ska kunna återanvända
våra saker. En produkt från oss ska man
kunna ha i många, många år. När man till
slut kastar den i återvinningen så mals
den ner och blir kanske ett altangolv eller
handtaget till en hink.

2007 började vi prata med andra företag här i krokarna om att starta ett elbolag tillsammans. Sånt där tar ju lite tid, men 2010 bildade vi ett gemensamt
kraftbolag och 2011 köpte vi våra första anläggningar. Idag är vi delägare i två
vindkraftverk och innan året slut (2019) sitter det också solpaneler på vårt tak.

nordiskaplast.se

