En

v ä l d i g t s ta r k

o c h h e lt n e d b r y t bar säck för all
av fa l l s i n s a m l i n g

J o n s a c  S o p s ä c k a r
Jonsac Kompostpåse

Användningsområden

Jonsac Sopsäckar är avsedd för hushåll, kommunala myndigheter,
industri, renhållningsföretag och komposteringsanläggningar.

Fördelar
Jonsac Sopsäck har många
fördelar för miljöarbetet:
• Helt nedbrytbar: 		
Papperet försvinner på 		
samma sätt som innehållet.
• Tål väta tack vare WS-		
behandlingen ”Wet 		
Strength”.
• Stabil, kan användas utan
hållare.			
• Enkel att försluta.

• Ekonomisk: Underlättar 		
hanteringen och sänker 		
hanteringskostnaden.
• Enkel att identifiera.
Sparar insamlingstid.

• Imagestärkande för
kommunala myndigheter: 		
Tryck med vattenbase-		
rade färger ger möjlighet
till spridning av med-		
delanden på ett ekologiskt
sätt.

Mått
Bredd

Längd

Bottenbredd

60 L		

55 cm

90 cm

14 cm

110 L		

75 cm

90 cm

25 cm

125 L		

75 cm

100 cm

25 cm

160 L		

80 cm

105 cm

30 cm

210 L		

87 cm

105 cm

35 cm

240 L		

87 cm

120 cm

35 cm

350 L		

105 cm

120 cm

40 cm

Jonsac Sopsäck
60, 110, 125, 160, 210, 240 och 350 liter

Fördelar

Jonsac Sopsäck är en stark, helt nedbrytbar säck och passar perfekt för allt hushållsavfall och trädgårdsavfall mm.

Användningsområden
Jonsac Sopsäck är avsedd för hushåll, kommunala myndigheter, renhållningsföretag och industri. Passar för bland annat deponering, kompostering, rötning och förbränning.

Jonsac

säck för pappersförpackningar
30 liter

Fördelar
Jonsac säck för pappersförpackningar har många fördelar för återvinning av pappersförpackningar.

Användningsområden
Jonsac säck för pappersförpackningar är avsedd för hushåll, kommunala myndigheter renhållningsföretag och industri.

Jonsac Riskavfallssäck &
Jonsac Storkökssäck
60, 110 och 125 liter
Fördelar
Jonsac Storkökssäck och Riskavfallssäck är vattentäta och ger
en säker riskavfalls- och storköksavfallshantering.

Användningsområden
Jonsac Storkökssäck är avsedd för storhushåll, kommunala
myndigheter, renhållningsföretag, restauranger, skolbespisningar och lunchrum. Jonsac Riskavfallssäck är avsedd för sjukhus, vårdcentraler, tandläkare, veterinärer med flera.

