Sopi på tåget

Sopi i bilen

I bussen eller på tåget - diskret, praktisk och lättskött. Bekväm
såväl för passagerare som städpersonal.

Gör din bilresa smidigare och renare med Sopi upphängd
vid passagerarsätet eller i baksätet.

Sopi var du vill

Sopi på väggen

På kontoret - enkelt och alltid till hands. Sparar plast och
plats.

På badrum i hotell, sjukhus och andra offentliga
lokaler - hygieniskt , lättstädat och ergonomiskt.
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Produktinformation - Sopi
Soppåsen Sopi är en uppskattad favorit i vårt sortiment som nu finns i en ny diskret design. Soppåsen är 100% återvinningsbar och den är både enklare samt smidigare än en papperskorg. Sopi sparar plast och plats. Den spar plast
eftersom en vanlig soppåsen ofta inte fylls innan den slängs. Den spar plats genom att den hängs upp och frigör
golvyta. Sopi är hygienisk och gör det lättstädat samt ergonomsikt för den som städar. Soppåsen går att få med egen
logga vid beställning av minst 2 pallar.

Användningsområde

Sopi passar i många miljöer som kollektivtrafik, bil, kontor, hotell, badrum och i andra offentliga lokaler. Sopi består av
50 stycken specialvikta påsar monterade på en plastryttare. När en påse är full, dras den av med ett enkelt ryck för att
ge plats för nya påsar. Vid upphängning kan Sopi sättas fast på en metallhållare.
(Metallhållaren beställs separat, se bild och artikelnummer nedan).

Material
Påsarna är tillverkade av polyeten och hållaren av polypropen.

Förpackning
50 stycken påsar per block. 50 block per kartong.

Återvinning

Återvinns som mjukplast eller förbränns. Vid förbränning av plasten bildas endast vatten och koldioxid.
Energin som utvinns under processen kan användas för tex. uppvärmning.

					
				
Metallhållare 6000011 för upphängning av Sopi.

			

ART.NR

FORMAT

TJOCKLEK

FÄRG

ANTAL/BLOCK

ANTAL/KRT

ANTAL/PALL ENHET

6000200

215/150 x 350
mm

0,020 mm

Vit

50 st

50 block

27

Krt

6000011

Metallhållare

10 st

500

Fp
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