
Förslag på olika källsorteringsmöjligheter 
Nedan listar vi några olika förslag på källsorteringsstationer att använda inomhus. Det finns 
många leverantörer som erbjuder olika varianter i olika kvalité, utseende och prisklass. Nedan 
är endast ett litet urval. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar hos leverantören.  

AJ Produkter 
Källsorteringsskåp 
Ca pris: 4695:- exkl. moms 

Praktiskt källsorteringsskåp i vit laminat för t.ex. lunch-
restauranger. Skåpets snedställda hyllor gör att skräp, 
pappmuggar och annat lätt ramlar ner i de medföljande 
kärlen. Enkel tömning genom öppning av frontpanelen. 



Källsorteringsskåp med skräpinkast och låda 
Ca pris: 2875:- exkl. moms 

Avfallsskåp innehållande säckhållare för 125-liters 
säck samt låda med plastback 21 liter. Lock med 
gasfjäder och runt skräpinkast. Dörr och gångjärn 
med inbyggd dämpning för tyst stängning. 

Källsorteringsskåp för burkar/flaskor 
Ca pris: 1995:- exkl. moms 

Skåp med inkast för burkar och flaskor. Dörr 
och gångjärn med inbyggd dämpning för 
tyst stängning. Köp till ett uppsamlingskärl 
som passar skåpet för en komplett lösning. 

Källsorteringsskåp med 3 lådor för sortering 
Ca pris: 2675:- exkl. moms 

Skåp med 3 st lådor som förenklar källsorteringen. 
Varje låda innehåller en rymlig plastback på 21 liter. 



     
      

     
       

       
      

    

Källsorteringsskåp för sopsäckshållare 
Ca pris: 1945:- exkl. moms 

Lättplacerad källsorteringsmöbel för små och stora 
behov. Lämplig för sortering på kontor, pentryn, 
kopieringsrum, korridorer mm. Anpassat för sop-
säcksställ 125-liters. Runt skräpinkast i toppen. 
Dörr och gångjärn med inbyggd dämpning för tyst 
stängning. Finns i bok-, vit- eller björklaminat. 

Källsorteringmoduler 
Ca pris: 695 - 1695:- exkl. moms 

Praktiska moduler i kromad plåt som kan användas 
som stående på golvet eller väggmonterade. För 
enkel sortering är varje modul märkt med en färg-
kodad återvinningssymbol. Varje lucka innehåller 
en uttagbar innerbehållare med handtag. 



Pedalhink, 3 st behållare 
Ca pris: 795:- exkl. moms 

Papperskorg i rostfri plåt med tre behållare för att 
underlätta källsorteringen på kontoret. Pedalerna är 
färgkodade för att underlätta sorteringen. Pappers-
korgen har uttagbara behållare med handtag för att 
underlätta tömningen. 

Pedalhink, 2 st behållare 
Ca pris: 1195:- exkl. moms 

Avfallsbehållare i rostfritt stål med två behållare för 
att underlätta källsorteringen på kontoret. Avfallsbe-
hållaren har uttagbara innerbehållare med handtag 
för att underlätta tömningen. 



Sorteringmodul 
Ca pris: 2695/2795:- exkl. moms 

Smidig hjulförsedd källsorteringsmodul i plast med 
fyra respektive fem fack med multitop. Lådorna har 
bärhantag för enkel tömning. 

Sorteringskärl, grå 
Ca pris: 2195:- exkl. moms 

Plåtkärl som underlättar avfallshantering. Utrustade 
med praktiska innerbehållare som är lätta att lyfta 
upp och tömma. 

RUNELANDHS 
Källsorteringsskåp plåt (2/4 fraktioner) 
Ca pris: 660:-/1050:- exkl. moms 

Smidigt och enkelt källsorteringsskåp för golv eller 
väggplacering (behöver förankras i vägg). Källsorte-
ringsskåpet är tillverkat i stilren ljusgrå stålplåt med 
två stycken vipplådor. Levereras med två eller fyra 
plastkärl som enkelt kan tas ut och tömmas. 



Källsorteringsskåp 2-stationer 
Ca pris: 3825:- exkl. moms 

Grön och blå lucka. Källsorteringsskåp med 2 kärl 
av galvaniserad plåt avsedda för 125-liters sop-
säckar. Källsorteringsskåpet står på ben och kan 
därför hanteras med pallyftare. Utrustad med 
klinka för hänglås och vippluckor för att hindra 
luktspridning. Enkel att tömma. 

Källsorteringsskåp Devil med sorteringskärl 
Ca pris: 5495:- exkl. moms 

Källsorteringsskåpet Devil är källsorteringsmöbeln 
för kontoret eller den lite större ytan där den på 
ett stiligt och karakteristisk sätt blir en del av möb-
lemanget. Källsorteringsskåpet har sex ikasthål för 
smidig och enkel källsortering. Skåpet är komplett 
med fyra stycken 25-liters sorteringsbackar och 
två stycken 60-liters sorteringsbackar. 

Källsorteringsskåp Diana 
Ca pris: 2495:- exkl. moms 

Källsorteringsskåp Diana har topp av metall och 
ett runt, rektangulärt eller kvadratiskt hål för enkel 
källsortering. Källsorteringsskåpet blir på ett stiligt 
sätt en del av möblemanget. Skåpet är anpassat 
för sopsäcksvagn med 125-liters sopsäck. Stilig, 
smidig och enkel tömning. 



   
      

 

Källsorteringsskåp med ikast 
Ca pris: 2750:- exkl. moms 

Källsorteringsskåp i tillverkat boklaminat/ 
björklaminat med ikastöppning. Skåpet 
döljer sopsäcken och har dörr för enkelt 
byte av sopsäck. 

IKEA 
Sortera 37 L 
Ca pris: 47,20:- exkl. moms 

Du kommer lätt åt innehållet i lådan, 
även om den är staplad, eftersom locket 
är vikbart. 

Sortera 60 L 
Ca pris: 63,20:- exkl. moms 

Du kommer lätt åt innehållet i lådan, 
även om den är staplad, eftersom locket 
är vikbart. 


