
MØBEL TIL AFFALDSSORTERING AF GENBRUGSMATERIALE

GOOOL
CAMPUS



ET HATTRICK TIL FREMTIDEN

Miljøvenlig kontorindretning er i dag 
en essentiel del af virksomheders 
selvbillede – fra miljøvenligt 
kontorudstyr og bæredygtig 
håndtering af kontormaterialer til 
økologiske forretningsstrategier.

Dette inkluderer også hvordan 
virksomhedens ansatte har 
mulighed for at kunne sortere deres 
affald og genbrugsmaterialer. Her 
er det helt essentielt at 
funktionaliteten er i top, men også 
at designet er attraktivt og afspejler  
virksom-hedens identitet. CAMPUS 
GOOOL giver adgang til sortering af 
tre forskellige fraktioner, mens dens 
slanke design giver rig mulighed for 
at spare pladsen og integrere 
møblet på smalle gange.

EN FULDTRÆFFER
FOR MILJØET

Billede af de indre 45l beholdere

Indre beholder med pose Justerbare hængsler

CAMPUS GOOOL

ÆSTETISK

Det stilrene design af CAMPUS 
GOOOL er tilpasset til let at kunne 
implementeres i forskellige 
kontormiljøer. Valget af materiale 
og farver giver mulighed for en 
individuelt udseende som er 
tilpasset de respektive 
indretningsstile uden at skabe 
disharmoni. Klistermærker på 
toppladen og siderne kan blive 
tilpasset til ethvert 
virksomhedsdesign.

100% BÆREDYGTIG

CAMPUS GOOOL er en af vores 
mest bæredygtige affaldsløsninger 
til indendørs affaldssortering. 
CAMPUS er helt genanvendelig og 
kan blive produceret i 100% 
genbrugsmateriale. Den høje 
kvalitet garanterer en lang 
produktlevetid. 

Denne affaldsløsning gør 
affaldssortering i forskellige 
fraktioner mere synlig, mere 
ergonomisk og økonomisk. Den 
forbedrede adskillelse af 
genbrugsmaterialer resulterer i 
højere udvindingsforhold.



DE FUNKTIONELLE FORDELE

− Vandtæt
− Tre aftagelige 45l beholdere
− Overfladerne er lette at rengøre
− Topplade er sat fast i kroppen

med hængsler, som kan låses i
enhver position

− Let at flytte på
− Skader ikke gulvet
− En hygiejnisk affaldsløsning, som

er let at bruge
− Leveret klar til brug – samlet m.

beholderne pakket separat

3 x 45 L

HDPE / muligt at producere i 100% genbrugsmateriale

20 kg

755 mm x 1100 mm x 385 mm

Struktureret overflade

Individuelle indkast, mange mulige farvevalg

Volume

Materiale

Vægt

Dimensioner H x B x D

Overflade

Optioner

ST

EN SKRÆDDERSYET LØSNING

− Forskellige muligheder til
valg af materiale

− Individuel design af
klistermærker

− Forskellige åbninger af
indkast

− Muligheder for mange
forskellige farver af indkast

MILJØVENLIG

− En bæredygtig affaldsløsning til
miljøvenlige virksomheder

− 100% genanvendelig
− Høj kvalitet for en lang

produktlevetid
− Økonomisk og økologisk – én

affaldsløsning, som erstatter et
stort antal af papirkurve

− Tydelig reducering af udgifter til
tømning

− Mindsket brug af affaldsposer
− Bedre udvinding af

genbrugsmateriale pga. de
adskilte og forsorterede
affaldsfraktioner, som derfra
bidrager til en højere
genanvendelsesgrad

− Kan produceres i 100%
genbrugsmateriale

KG



2-, 3- OG 4 HJULEDE

BEHOLDERE TIL AFFALD OG

GENANVENDELIGE 

MATERIALER

UNDERJORDISKE SYSTEMER

HELT- OG DELVIST

NEDGRAVEDE

AFFALDSSTATIONER

BIO-SELECT LINE

BIO- OG KOMPOSTBEHOLDERE

TIL ORGANISK- OG HAVEAFFALD

BEHOLDERE TIL FARLIGT AFFALD 

MOBILE IBC OG ASF BEHOLDERE 

10, 21, 29 OG 42 L. UN KASSER 

2- OG 4 HJULEDE UN-BEHOLDERE

DET OFFENTLIGE RUM

BEHOLDERE, PAPIRKURVE

KILDESORTERINGSMØBLER

SERVICE

HÅNDTERING, DISTRIBUTION,

REGISTRERING, INDSAMLING

OG GENANVENDELSE
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PWS er en del af ESE, som er Europas førende producent af midlertidige opbevaringsløsninger til affald
og genanvendelige materialer. Vores brede produktsortiment kompletteres af vores full-serviceprogram,
der tilbyder alt fra beholderhåndtering, distribution og registrering, til genanvendelse af udtjente
beholdere. Vi arbejder konstant på at imødekomme vores kunders behov. Vi følger gennem hele
processen, princippet om optimal bæredygtighed fra produktudvikling og produktion til transport.

PWS - VI VÆRDSÆTTER DIT GENANVENDELIGE AFFALD




