Hållbara lösningar

Rätt påse, rätt användning, rätt för miljön
Fyra olika metoder för miljövänligare påshantering

Påsar och säckar som håller
Lösningar för hållbar avfallshantering.

Vilken påse skall du välja?

Fyra vägar till hållbar avfallshantering
Vi hjälper dig reducera

Det produceras ca. 300 miljoner ton plast varje år i världen.
Av dessa hamnar 8 miljoner ton i hav, sjöar och vattendrag.
Det motsvarar ett lastbilslass med plast, rakt ner i havet,
varje minut, dygnet runt, enligt studier utförda av den oberoende
internationella organisationen World Economic Forum.
Källa: weforum.org

Med sådana siffror förstår vi att något måste göras.
Minska materialåtgången, göra materialet mer miljövänligt och kontrollera
hanteringen. En enkel start för dig, är att vi redan nu kan hjälpa dig byta
dina säckar och påsar.

Med hjälp av våra expertleverantörer hjälper vi dig
med rätt kvalitet på påse och säck, till rätt ändamål.
Helt enkelt hitta den bästa kombinationen för att
minska materialåtgången så mycket som möjligt.
Detta gör vi med våra fyra genomtänkta produktlinjer:

Återvunnet
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Förnybart
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Materialet i tillverkningen kommer från förbrukade plastprodukter. Tillverkningsprocessen är energioptimerad.

En plastpåse som är – hållbart producerad, används optimalt och slutligen
slängs på rätt sätt, är det mest hållbara alternativet för avfallshantering.

Börja enkelt – byt dina säckar
och påsar mot mer hållbara alternativ

Nytillverkade påsar och säckar där ingående
material är växtbaserat och fossilfritt.

Moderna plastpåsar utnyttjar resurser optimalt. Tunnare, men ändå
starkare, gör att det går åt betydligt mindre material i tillverkningen.
Redan att återvinna sparar enorma resurser, då gammalt material får nytt liv
i energisnåla processer. Med koll på insamlingskedjan får vi material som
räcker långt i hållbarhetstänket, och är ett första steg på vägen mot bra
och hållbar avfallshantering.

Komposterbart

Nästa steg är förnybara och komposterbara alternativ, som ger stora
besparingar, för naturen och för dig.

Minskad förbrukning

Vårt hållbarhetsarbete
Som en del i vårt omfattande hållbarhetsarbete vill vi hjälpa din arbetsplats att
hitta rätt kombinationer av säckar och påsar, för just din arbetsplats behov, med
så lite förbrukning av material som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Planterat över 73 000 träd

2018 planterade våra kunder i Norden 73 526 träd
Dessa binder årligen CO2 motsvarande över
4 000 bilresor tur och retur Göteborg - Stockholm!
Stockholm

En genomsnittskund hos oss
kan spara 22 ton CO2, koldioxid,
Göteborg
genom att byta sin 125 liters svarta
sopsäck mot en mer miljövänligare sopsäck.
Det motsvarar 122 bilresor tur och retur Göteborg – Stockholm.
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Ett system med en ”ändlös” säck som ger en optimerad
förbrukning där materialet som går till spillo minimeras.

En plastpåse som är – hållbart
producerad, används optimalt
och slutligen slängs på rätt sätt,
är det mest hållbara alternativet
för avfallshantering.

DET HÄR GÖR VI

Hjälper till att spara koldioxid

6
7

Råmaterialet består av biologiskt nedbrytbar stärkelse.
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Återvunnet

Förnybart

Använda materialet igen och igen

Växtbaserade produkter

Återvunnet material

Enkelt sätt att spara resurser

Material

Förnybart material

Material

Ny fossil råvara
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Ny fossil råvara

n
n n n n n n n n n nn

Återvunnen råvara
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Återvunnen råvara
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Växtbaserad råvara
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Växtbaserad råvara
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100% återvunnet

Egenskap

Materialet i dessa påsar och säckar är polyetenplast från 100%
återvunnen råvara. Något designpris får dom aldrig, för färgen
kan variera över hela den vackra skalan från mörkgrönt till svart.
Det beror på att inga färgämnen tillsätts, så din påse kan bestå
av det mesta från trädgårdsstolar till fönstret i kuvertet från senaste
telefonräkningen.

Återvinningsbar

JA

Återvinningsbar

JA

Komposterbar

NEJ

Komposterbar

NEJ

Materialbesparing

1 kg

t

n När vi återvinner undviker vi ca 2 kg CO2 utsläpp, plus en liter
råolja, för varje kg plastråvara tillverkad av återvunnen plast
(enligt livscykelanalyser gjorda hos bl.a. KTH och Chalmers,
där man även tagit med insamlingskedjan och
granulattillverkning i beräkningarna).

2kg
CO2e

Besparing

Växtbaserat och förnybart

Egenskap

Koldioxidavtryck – CO2e
37kg (37%)

Besparingen är uträknad efter en standardorder på 50 rullar (1250 st) av vår
mest sålda 125 liters säck, tillverkad av ny fossil råvara.
Källa: www.recycling.se

Växtbaserat material kallas också förnybart. Det betyder att de
hämtas från resurser som töms långsammare än de fylls på, resurser
som går att återskapa. Ibland kallas det också ”korta kretsloppet”.

Koldioxidavtryck – CO2e
Besparing

90% växtbaserat

462kg (243%)*

* Den växtbaserade råvaran konsumerar koldioxid under växt.
Besparingen är uträknad efter en standardorder på 50 rullar (1250 st) av
vår mest sålda 125 liters säck, tillverkad av ny fossil råvara.
Källa: www.braskem.com

Fossilfritt
n Våra växtbaserade säckar och påsar består till 90% av 		
polyeten (PE) som baseras på växter, huvudsakligen sockerrör.
Resterande 10% består av återvunnet material – läs på sidan till
vänster – som ökar påsens stabilitet och styrka.
n Växter förbrukar koldioxid när de växer, vilket ger förnybara 		
påsar ännu en hållbarhetsfördel.

Besparing

100%
återvunnen
råvara
90%
växtbaserad
råvara
Inga tillsatta färgämnen

n I tillverkningsprocessen minskas utsläpp med 3,09 kg CO2 /kg		
jämfört med återvunnen plast och nästan 5 kg CO2 /kg jämfört
med råmaterial från olja och gas. Källa: www.braskem.com
n Processen ger också 35% besparing på energi, transport och
plastförbrukning, jämfört med standard svart sopsäck.

COEX flerskiktsplast
är både tunnare och starkare.
Tillverkningen förbrukar mindre mängd
material som dessutom har lägre vikt.
Det ger bättre utnyttjade transporter
och lägre miljöpåverkan.

90%
växtbaserad
90%
växtbaserad råvara
råvara
Vinçotte certifiering med 4 stjärnor VVVV.
Belgiska testinstitutet Vinçotte kräver
minst 80% växtbaserat råmaterial för att
en produkt skall få 4 stjärnor.
Våra påsar klarar det
kravet med råge.

Det går åt ca 2 kg ny fossil råvara,
för att få fram 1 kg ny plastråvara.
Koldioxidavtrycket (CO2e) blir 2kg.
Återvunnet förbrukar ingen ny fossil
råvara och minskar samtidigt CO2 utsläpp.

VÅRT SORTIMENT

VÅRT SORTIMENT

Påsar och säckar med 100% återvunnet material.

Påsar och säckar med förnybart, 90% växtbaserat, material.

Coex – se faktarutan th

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

192768

Papperskorgspåse R100% Coex 30L 100/RL

192776

Papperskorgspåse Grön PE 90% 30L 100/RL

192769

Papperskorgspåse R100% Coex 40L 100/RL

192777

Papperskorgspåse Grön PE 90% 40L 100/RL

192765

Plastsäck R100% Coex 70L 25/RL

192772

Plastsäck Grön PE 90% 70L 25/RL

192883

Plastsäck R100% Coex 125L 25/RL

192773

Plastsäck Grön PE 90% 125L 25/RL

192766

Plastsäck R100% Coex 160L 25/RL

192774

Plastsäck Grön PE 90% 160L 25/RL

192767

Plastsäck R100% Coex 240L 10/RL

192775

Plastsäck Grön PE 90% 240L 10/RL

192771

Sanitetspåse R100% Coex 100/RL

192779

Sanitetspåse Grön PE 90% 100/RL

192770

Hundpåse R100% Coex 50/RL

192778

Hundpåse Grön PE 90% 50/RL
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Komposterbart

Minskad förbrukning

Minskad påverkan

Komposterbart material
Miljötänkande
på naturens villkor
Material och fördelar

Det nedbrytbara materialet i våra påsar består av en blandning
av stärkelse, vegetabiliska oljor och bionedbrytbar polyester,
som även den är baserad på vegetabiliska oljor. Påsarna är
helt nedbrytbara och efterlämnar inga mikroplaster.
n Grödor ger en positiv klimatpåverkan eftersom de
förbrukar kolidioxid när de växer.
n Påsarna är biologiskt nedbrytbara.
n Förnyelsebara råvaror
n Efterlämnar inga mikroplaster
n Certifierade enligt EN 13432
n Med dessa påsar minskar uppkomst av flugor, larver, lukt och 		
mögel under sommartid, samtidigt som risken för fastfrysning 		
i kärlen minskar vintertid.
n Tillverkningen förbrukar 99% mindre vatten jämfört med
traditionell tillverkning av fossilbaserad råvara. Källa: www.biobag.se

Minska din miljöpåverkan med smart användning.

Material

Minskad förbrukning

Material

Ny fossil råvara
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Ny fossil råvara

JA* i viss del av sortimentet

Återvunnen råvara
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Återvunnen råvara

JA* i viss del av sortimentet

Växtbaserad råvara
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Växtbaserad råvara

JA* i viss del av sortimentetnn

Egenskap

Egenskap
Återvinningsbar

NEJ

Återvinningsbar

JA* i viss del av sortimentet

Komposterbar

JA – även biologiskt nedbrytbar

Komposterbar

JA* i viss del av sortimentet

Koldioxidavtryck – CO2e
Besparing

28,5kg (28,5%)*

Besparingen är uträknad efter en standardorder på 50 rullar (1250 st) av vår mest sålda
125 liters säck, tillverkad av ny fossil råvara.
Källa: www.biobag.se

Efterlämnar inga mikroplaster
Biologiskt nedbrytbara polymerer är
helt annorlunda än traditionell plast.
De äts upp av mikroorganismer och
omvandlas till koldioxid, vatten och
biomassa när de hamnar i kompost
eller annan lämplig avfallshantering

Koldioxidavtryck – CO2e
Besparing

275kg (55%)*

* Longopacs påsar finns i flera kvalitéer av återvunnet eller växtbaserat material.
I vissa påsar kan ny fossil råvara förekomma.
Besparingen ligger i systemets resursutnyttjande.
Besparingen är uträknad efter en hantering av 1000l avfall med en 60%
genomsnittlig fyllnadsgrad i vanlig 125l säck. Källa: paxxo.se
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Smart resursutnyttjande

Hygieniskt, effektivt och klimatsmart
n Longopac-systemet möjliggör smartare avfallshantering.
n Hygieniskt – byte och förslutning av säck sker från säckens 		
utsida, vilket betyder ingen kontakt med avfallet.
n Säckmaterialet tillverkas i 3-skikts polyeten – låg åtgång på 		
råvaror och hög styrka.
n Longopac-kassetten veckas i en speciellt utvecklad veck-		
maskin till en komplett kassett. Effektiviteten ökar, man 		
sparar tid i hantering, får lägre materialkonsumtion och
lägre transportkostnader.
n Longopac-kassetten finns i flera färger och styrkor, samt i 		
olika storlekar – Mini, Midi, Maxi – för att passa olika behov.

Med Longopac har du alltid en full säck när
du byter den. Oberoende livscykelstudier
visar ett minskat koldioxidavtryck med 70%,
jämfört med traditionella sopsäckar.

Sax ingår
i alla ställ.

Knyt ihop
itt
säcken i d ete
arb
hållbarhets

Källa: paxxo.se

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Steg 1

Säckkasetten försluts i ena änden
med ett buntband. När säcken börjar
fyllas, eller om man vill byta säck, är
det bara att dra den nedåt, så kommer
ny plast fram ur kassetten och säcken
blir längre.

Påsar och säckar med nedbrytbart material.
Art.nr
189478
189479
189480
189481
189482
191224
191225
191226
191227
180605
189475
189476
189474
189477
189483
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Benämning
Insatssäck BIOBAG 35L 40/RL
Insatssäck BIOBAG 50L 32/RL
Insatssäck BIOBAG 80L 20/RL
Insatssäck BIOBAG 120/140L 16/RL
Insatssäck BIOBAG 190/240L 12/RL
Säck BIOBAG Extrastark 35L 25/RL
Säck BIOBAG Extrastark 60L 20/RL
Säck BIOBAG Extrastark 80L 20/RL
Säck BIOBAG Extrastark 125/150L 10/RL
Papperskorgspåse BIOBAG 10L 20my 25/RL
Papperskorgspåse BIOBAG 20L 25/RL
Papperskorgspåse BIOBAG 30L 25/RL
Papperskorgspåse BIOBAG 8L 25/RL
Fruktpåse BIOBAG 300/RL
Hundpåse BIOBAG 50/RL

För att göra en ny säck drar man
ner plasten och försluter upptill
med buntband.

Steg 3

Ytterligare ett buntband sätts
ovanför det första och mellan
dem klipps plasten av!

VÅRT SORTIMENT

Minskad förbrukning med avfallshanteringssytem LONGOPAC.
Art.nr.
199212
199213
166374
199205
199206
166373
199207
191182
199208
191185
199210
199211
199209
178764
186688
766131
166737
199203
774058
100683
191181
771799

Ställ & Hållare
Golvställ LONGOPAC Bin Bullet Mini Svart
Golvställ LONGOPAC Bin Bullet Mini Vit
Golvställ LONGOPAC Maxi Classic
Golvställ LONGOPAC Maxi Dynamic
Golvställ LONGOPAC Midi Dynamic
Golvställ LONGOPAC Mini Classic Standard
Golvställ LONGOPAC Mini Dynamic
Väggställ LONGOPAC Flex Wall Mini
Väggställ LONGOPAC Stand Wall Maxi
Väggställ LONGOPAC Wall Mini
Hållare LONGOPAC Flex Midi Trolley
Hållare LONGOPAC Flex Midi Univ Trolley
Hållare LONGOPAC Flex Mini Trolley
Kassetter
Kassett LONGOPAC Mini Bio 40m Transparent
Kassett LONGOPAC Mini Food 60m Blå
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Blå
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Grön
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Gul
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Röd
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Svart
Kassett LONGOPAC Mini Standard 60m Transparent
Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m Blå

186238
773592
166372
100684
199204
211909
211918
211919
189804
191184
189805
211899
211907
211908
191183
166736
199202
199201
191180
191179
100685
166370
211897
211898

Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m Grön
Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m gul
Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m röd
Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m svart
Kassett LONGOPAC Mini Strong 45m trans
Kassett LONGOPAC Mini Food 60m blå
Kassett LONGOPAC Mini Eco 75m Transparent
Kassett LONGOPAC Mini Eco 75m Svart
Kassett LONGOPAC Midi Standard 85m Svart
Kassett LONGOPAC Midi Standard 85m Transparent
Kassett LONGOPAC Midi Strong 70m Svart
Kassett LONGOPAC Midi Bio 70m Grön
Kassett LONGOPAC Midi Eco 100m Trans
Kassett LONGOPAC Midi Eco 100m Svart
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Blå
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Grön
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Gul
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Röd
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Svart
Kassett LONGOPAC Maxi Standard 110m Transparent
Kassett LONGOPAC Maxi Strong 90m Svart
Kassett LONGOPAC Maxi Strong 90m Transparent
Kassett LONGOPAC Maxi Eco 125m Transparent
Kassett LONGOPAC Maxi Eco 125m Svart
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VÅRT SORTIMENT

Steg 2
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