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Halmstad 
Svartalundsvägen 6 
302 35 Halmstad

+46 (0)35 295 85 00
halmstad@inputinterior.se

Helsingborg 
Muskötgatan 4B 
254 66 Helsingborg

+46 (0)42 444 96 30
helsingborg@inputinterior.se

Jönköping 
Huskvarnavägen 64 
554 54 Jönköping

+46 (0)36 585 95 30
jonkoping@inputinterior.se

Kristianstad 
Västra Storgatan 51K 
291 31 Kristianstad

+46 (0)44 785 08 40
kristianstad@inputinterior.se

Linköping 
Gottorpsgatan 57 
581 19 Linköping

+46 (0)13 36 44 50
linkoping@inputinterior.se

Luleå 
Bangårdsgatan 14 
972 75 Luleå

+46 (0)920 46 64 30
lulea@inputinterior.se

Örebro 
Radiatorvägen 2 
702 27 Örebro

+46 (0)19 767 35 80
orebro@inputinterior.se

Norden 
Se inputinterior.se för  
våra kontor i Danmark, 
Finland och Norge.

Göteborg 
Fältspatsgatan 2 
421 30 Västra Frölunda

+46 (0)31 799 89 00
goteborg@inputinterior.se

Borås 
Olovsholmsgatan 25 
506 34 Borås

+46 (0)33 21 11 00
boras@inputinterior.se

Borlänge 
Borganäsvägen 16 
784 33 Borlänge

+46 (0)243 882 70
borlange@inputinterior.se

Kalmar 
Engelska vägen 5 
392 39 Kalmar

+46 (0)480 578 00
kalmar@inputinterior.se

Karlskrona 
Blekingegatan 6A 
371 34 Karlskrona

+46 (0)455 68 88 20
karlskrona@inputinterior.se

Karlstad 
Blockgatan 10 
653 41 Karlstad

+46 (0)54 775 66 60
karlstad@inputinterior.se

Kinna 
Boråsvägen 17 
511 56 Kinna

+46 (0)320 20 90 30
kinna@inputinterior.se

Malmö 
Flygplansgatan 9 
212 39 Malmö

+46 (0)40 20 66 00
malmo@inputinterior.se

Skellefteå 
Brogatan 3 
931 62 Skellefteå

+46 (0)910 48 84 60
skelleftea@inputinterior.se

Skövde 
Gustav Adolfs gata 31 
541 45 Skövde

+46 (0)500 77 93 80
skovde@inputinterior.se

Norrköping 
Västgötegatan 13B 
602 21 Norrköping

+46 (0)11 440 94 00
norrkoping@inputinterior.se

Stockholm 
Sveavägen 145 
113 46 Stockholm

+46 (0)8 517 112 00
stockholm@inputinterior.se

Sundsvall 
Strandgatan 14 
852 31 Sundsvall

+46 (0)60 52 50 10
sundsvall@inputinterior.se

Umeå 
Björnvägen 19 
906 40 Umeå

+46 (0)90 34 00 160
umea@inputinterior.se

Uppsala 
Sjukhusvägen 3 
753 09 Uppsala

+46 (0)18 430 53 04
uppsala@inputinterior.se

Växjö 
Södra Vallviksvägen 10 
352 51 Växjö

+46 (0)470 79 37 00
vaxjo@inputinterior.se

Västerås 
Metallverksgatan 4B 
721 30 Västerås

+46 (0)21 80 30 30
vasteras@inputinterior.se

Våra kontor



KIWI
Ergonomiska & pedagogiska 
källsorteringslösningar för 
lärosäten, idrottsanläggningar, köp-
centrum, mässor, flygplatser, etc.
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Design Papperskorgar kan visst vara robusta, snygga och
tilltalande. Kiwi-kärl kan anpassas utseendemässigt 
till de flesta interiörer för att utgöra en fin 
inredningsdetalj och ett starkt miljöprofileringsverktyg.

Mått och vikt

Bredd & djup: 34 cm
Höjd på fötter: 72 cm
Höjd på hjul: 76 cm
 Vikt: 16 kg
__________________________

Säckstorlek & volym

125 liters säck. 
Effektiv volym på insamlat 
skräp: 60 liter

Volymen kan minskas med 
hjälp av en upphöjd 
dubbelbotten för att 
reglera vikt på insamlad 
fraktion. Speciellt vid 
sortering av tyngre sopor, 
så som matavfall eller glas.
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Kiwi kärl kan utformas, produceras 
och märkas upp för att uppmuntra 
till att källsortera på ett tydligt och 
pedagiskt sätt.

Pedagogik

Utseende

Välj mellan 14 olika lock/öppningar 
för att “koda” de olika fraktionerna 
och på så vis kommunicera med an-
vändaren.

Kärlen kan utrustas med gummi-
rosetter (e.g. pant, glas).

Jobba med färg, form, text och bild 
för bästa kommunikation och 
högsta möjliga renhetsgrad. 

Framtagning av grafikförslag och 
färdigt underlag för tryck tillhand-
ahålls av leverantören kostnadsfrittkostnadsfritt tills 
kunden är 100% nöjd.
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Hållbarhet & 
materialval

Brandaspekten Kiwi släcker inte brand om denna uppstår, men eftersom
papperskorgen är gjord helt i metall så brinner endast 
innehållet. Risken för vidarespridning är minimal.

Aluminiumprofilerna i Kiwi innehåller 
minst 60% återvunnen aluminium 
vilket endast kräver 5 % energi 
jämfört med nytillverkning.

Både stål och aluminium kan 
återvinnas efter produktens livscykel.

Stark konstruktion med ståltjocklek 
på mellan 1,5 - 3 mm gör Kiwi ytterst 
hållbara och tåliga mot yttre 
åverkan. 

Kiwi-kärl produceras i Norrbotten 
och Västerbotten, av dels 
återvinningsbara material (plåt) 
och dels återvunna material 
(aluminium). 
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Homogenitet
Kiwi möjliggör skapandet av en röd
tråd i avfallshanteringen. Vare sig 
kunden vill ha enkla kärl i vissa miljöer, 
källsorteringssystem på två eller fler 
fraktioner i andra, så kan Kiwi tillgo-
dose detta på ett väldigt snyggt sätt.
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Kiwi är uppbyggd i samråd med bl.a. 
städpersonal från landsting, mässa och 
flygplatser. Tack vare deras önskemål har 
Kiwi-kärl följande egenskaper:

Ergonomi

* För att effektivisera tömningsproces-
sen, är Kiwi-kärlen topptömda,
eftersom dörr med lås medför
tidskrävande tömning & många
moment.

* Kärlen har hål i botten som
förhindrar att ett vakuum skapas när
man drar upp en full sopsäck. Samma
hål gör det möjligt att kunna sopa /
spola ut kärlen för att hålla dem rena.

* Det är möjligt att montera en
upphöjd botten i Kiwi-kärl om kunden
vill sortera tyngre sopor ex. matavfall
och vill kunna minska volymen på
insamlad fraktion.

* Klistermärken i form av text/logotyp
är utbytbara, så att kunden kan
ändra fraktionsuppsättning/ grafisk
profil om det behövs.

* Plåtlocken med laserskurna öppnin-
gar är också utbytbara vid behov.

* Kiwi kärlen kan levereras på hjul
eller fötter beroende på hur viktigt
det är att kunna flytta kärlen.

* Kiwi kärl kan fästas i varandra för att
bilda system som är lätt flyttbara om
alla enheter står på hjul.
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Vår referens: Victoria Strömbäck FRAKT TILLKOMMER

Benämning Specifikation Färg Antal Bruttopris, ex. moms
Kiwi-kärl
Kiwi-kärl Standardutförande: Valfri RAL-färg 1- 9 st 3 650 kr

Papperskorgar på fötter 10-19 st 3 550 kr
Med valfri plåtlock (öppning) 20-29 st 3 450 kr
Med olackade aluprofiler 30-39 st 3 350 kr
Sidor lackade i 1 valfri färg 40-49 st 3 250 kr

50-59 st 3 150 kr
60-69 st 3 100 kr
70-79 st 3 050 kr

80-120 st 3 000 kr

Extra:
Ställkostnad För 1 färgbyte, oavsett antal 1 000 kr
Lackering av pris per papperskorg 150 kr
hörnprofiler
Dekaler, framsida Logotyp/text/symbol 120 kr
Dekaler, lock 30 kr
Helfoliering av framsidan 200 kr
Hjulsats 4 st låsbara hjul 100 kr
Upphöjd botten 125 kr
Säkerhetskassett 80 kr

Kiwi XL skåp för 120/140 L rullkärl Valfri RAL-färg 10 500 kr
Minsta beställning: 10 st

Extra:
Ställkostnad För 1 färgbyte, oavsett antal 1 000 kr
Dekaler Logotyp/text 70-200 kr

Säte: Boden VAT nr: SE556780628501

E-post: info@sortify.se Tel: 070-585 6666

Hemsida: www.sortify.se Bankgiro: 413-9903

Org. nr: 556780-6285

Prislista, Kiwi

Sverige

Återvinningslösningar i Norr AB
Viktoriagatan 6 D
96136 Boden
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PAPAYA Papperskorgar för kontor, hotell och
konferens som bidrar till cirkulär ekonomi.
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Kontorslandskap. 100-tals arbetsplatser och lika 
många papperskorgar under dessa bord. I varje 
papperskorg sitter en 40-liters plastsäck, som töms 
och byts dagligen, oavsett om den är 100% eller 
10% full. 

Resultat: 

1. Ett företag med 100
anställda, daglig städning
och 70 % närvaro förbrukar
25 500 st plastpåsar årligen i
sina papperskorgar.

2. Städpersonalen spenderar
mer tid än nödvändigt på
lokalvården.

3. Kostnaden för lokalvården
är högre än nödvändigt.

4. Sopsäcken är fylld med en
massa luft och plast, förutom
de soporna som arbetsplat-
sen genererar. Helt i onödan.
Detta har i sin tur genererar
fler transporter.

Miljövänligt? Nej! 
Onödiga utgifter? Definitivt!

Problem
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31
,5

 C
M

21CM

18 CM

  VIKT 1,8 KG

En påslös papperskorg med en plastkassett som 
insamlingsanordning. 

Kassetten är slät och avrundat inuti = skräp 
fastnar inte. Snabb tömning/tidsbesparing, inga 
plastpåsar, inga luftbubblor, färre frakter.

Lösning
Papaya
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Hållbarhet & 
materialval

Papaya tillverkas i Sverige,

3 mm materialtjocklek och styrkan som 
hexagonformen gör produkten i princip 
outslitbar = lång avskrivningstid. 

Noll-avfall
Utslitna kassetter köps tillbaka och mals om för att bli till nya kassetter. 
Aluminiumhexagonerna kan lämnas in till kg-pris till metallåtervinningen.

Papaya, med andra ord, lämnar inga spår efter sig och blir aldrig 
värdelös.

Hexagonerna innehåller cirka 60-70% av återvunnet aluminium (vilket kräver endast 5 % av 
energiåtgången jämfört med framställning av nytt aluminium). 

Vid lackering av produkten använder vi pulverlack, vilket är den mest miljövänliga 
metoden för att lacka metall.

Papayas plastkassetter produceras av återvunnen plast. 

Vi har ett pantsystem på dessa kassetter som innebär att vi köper tillbaka dessa ifall de 
blivit skadade eller av någon anledning inte duger rent visuellt längre.

Hela produkten är till 100 % återvinningsbar efter dess livscykel.
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Skötsel Papayas kassett har inga vassa kanter eller hörn, är rym-
lig och ytterst praktisk och enkel att tömma och rengöra. 

Kassetten hålls fräsch med hjälp av en fuktig trasa då 
det behövs. 

Vikt plastkassett: 0,28 kg
Volym plastkassett: 6 lit

För att underlätta för städningen, är kassetten även stapelbar (smidig förvaring av 
extra kassetter) och maskindiskbar. Med andra ord, om en fuktig trasa inte skulle räcka 
till, kan den kladdiga kassetten bytas ut mot en ny, medan den smutsiga kan 
maskindiskas.
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Papaya ger möjlighet att skapa en röd tråd 
i avfallshanteringen genom att anpassa 
produkten till entréer, lounger och 
konferenslokaler. 

Homogent
Konferens-Papaya
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För större möteslokaler där inte Konferens-Papaya räcker till rent 
volymmässigt har vi tagit fram Papaya XL för 60-liters plastpåsar.

Papaya XL Höjder: 60, 68, 77 cm
Volym: 30, 34, 38 liter

ART.NO:

Sortify.se

Lock till Papaya XL

SHEET 1 OF 1

DESIGNED BY:

SCALE:

REV

NAME

A4

DATE

DWG.  NO.

TITLE:

SIZE

APPROVED BY:

General Tolerance:

SS-ISO 2768-1 M
This drawing is not to be copied or altered without our written consent and the contents are not to be viewed by any third party. The drawing is not to be used for any unsolicited use.

Material:

Stefan S

Victoria S

1,5mm Steel
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När påsarna försluts, låser man oftast in en luftkudde som följer med i säcken och sedan in i sop-
containern. 

Det innebär att avfallet fylls betydligt snabbare och måste tömmas oftare (=fler frakter) tack 
vare att man slänger väldigt mycket luft och plast.
Denna besparing är dock väldigt svår att uppskatta i kr.

Men om man bara tar hänsyn till besparing 1 och 2, så når man break even efter 10 månader.

Därefter börjar man rent av “tjäna” på att ha Papaya jämfört med en hink & påse.

Ekonomi
Antal kontorsplatser: 100 st

Personalnärvaro: 70 %

Kostnad plastpåsar: 25 öre/st (denna kostnad kommer sannolikt att öka med tanke på svensk 
och EU-lagstiftning gällande plastprodukter, bl.a. plastpåsar).

Extra tid för påshantering: 30 sekunder/bord. Denna tid inkluderar den fysiska hanteringen av 
påsar (ta fram, riva av, veckla ut, göra en knut, ta bort, knyta, slänga) och den administrativa 
(lagerkoll, beställning, mottagning av leverans, uppackning, distribution till respektive arbetsplats 
& städvagn).

Papaya-kostnad, singelmodell, 100 bord: 36 000 kr.

Besparing 1. 
Plastpåsar, á 25 öre/st. 0,25 kr * 100 * 0,7 (70% beläggning) * 365 (dagar) = 6 400 kr.

Besparing 2.
Tidsbesparing för städpersonal på att slippa hantera plastpåsar är cirka 30 sek/bord. 
0,5 min * 100 * 0,7 * 365 = 12 775 minuter = 213 arbetstimmar.

213 arbetstimmar / 172 (arbetstimmar per månad) = 1,23 arbetsmånader.

Om vi utgår från medellönen på 22 400 kr för lokalvårdare, så är den potentiella årsbesparingen 
(1,23 * 22 400)* 1,3142 (arbetsgivaravgift) = 36 200 kr. 

Besparing 3.

Premisser
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Papaya 
Prislista 2022 

Enkel papperskorg Dubbel Dubbel + mittenplatta Trippel

1-49

50-99

100-299

300-499

>500

740:-

690:-

640:-

620:-

620:-

390:-

375:-

360:-

340:-

320:-

990:-

960:-

840:-

840:-

820:-

990:-

980:-

960:-

940:-

940:-

840:-

990:-

900:-

850:-

1980:-

1800:-

1700:-

2970:-

2700:-

2550:-

3800:-

3500:-

3300:- 2000:-

Enkel hexagon Dubbel Trippel Quad

*Färgbyte

1-19

20-49

>50

Extra Plastkassett

<30 st: 55:-
>30 st: 45:-

Nedanstående priser är ex moms, ex frakt

Låg Avdelare

40:-

Hög Avdelare

840:-

1-10  stationer    6500:-/set    >10 stationer 5500:-/set

Guld

P
A
P
A
Y
A

X
L

Gråsvart Vit

Återvinningslösningar i Norr AB | Viktoriagatan 6 D, 961 36 Boden | info@sortify.se | www.sortify.se

Victoria Strömbäck: 070-585 66 66 | Stefan Strömbäck: 070-940 76 79
20




