
~vrige beholdere, der kan vcere praktiske, nar man ikke har sa meget plads: 

Flower fra 2wasteless 

Flexowaste 

Bag Clam universal poseholder 

3 delt affaldsorteringssystem & 
affaldsstativ til 60 cm k0kkenlage: 
348 kr. 

Fas ogsa i en 4-modul l0sning og som 
enkelte moduler 

www.2Waste1ess.com 

kr. 149 pr. beholder 

www.flexowaste.dk 

Kr. 159 inkl. fragt 

https://biobagworld.com/da/buttik/bag
clam-4/ 
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INDEND0RS AFFALDSSORTERING 
FOKUS PA K{Z)KKENSKABE 

Affaldssortering ska I v~re nemt, praktisk og lige t il - og det starter, der hvor du 
producerer dit affald, hvilket ofte er i k0kkenet. 
lndret derfor rummet under vasken t il affaldssortering. De fleste reng0rings

midler bruger du ikke sa tit, mens affald opstar flere gange om dagen. 

K(l}kkenskab 1 (standart skab 60x60 cm) : 

Restaffald og Plastik: Tradstativ fra Jem og Fix: 40 kr./stk. 

Madaffald: Ventileret biospand fra ZENZO: (denne eller lignende er forslaet udleveret af 

kommunen) : 50 kr. 

Glas og Metal: Plastfletkurv fra Kombiner (www.kombiner.dk): 98 kr. 

Smat elektronik og batterier: Smartstore fra Silvan: 20 kr. 

Papir: Net fra S(l)strene Grene: 30 kr. (ikke illustreret - kan ha2nge pa en va2g eller 

endeskab) 

(l)vrige ting (ikke affald): Altankasser fra Tiger: 20 kr./stk. 
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K(l}kkenskab 2 (standartskab 60x60 cm) 

Restaffald og plastik: Udtra2ksystem med 2 beholdere fra IKEA (UTRUSTA og VARIERA): 

298 kr.: 

Madaffald: Ventilleret beholder fra Joca (Stelo fra www.joca .dk): SO kr. (denne eller 

lignende er foreslaet udleveret af kommunen) 

Metal: Smaopbevaring fra IKEA til at ha2nge pa udtra2kningsstativet: 20-40 kr. 

Glas: Smartbox fra Silvan: 30 kr. 

Papir: Net fra Tiger: 20 kr. (lkke illustreret - til at ha2nge pa en va2g eller et endeskab) 

K(l}kkenskab 3 (Standart skab 60x80 cm) 

Restaffald og plastik: Tradstativ pa hver lage fra Farum lsenkram: 40 kr./stk. 

Madaffald: Ventilleret beholder fra Joca (Stelo fra www.joca.dk): SO kr. (denne eller 

lignende er foreslaet udleveret af kommunen) 

Metal og glas: Plastfletkurv fra Harald Nyborg: 14 kr. 

Papir: Fletkurv fra BOXdeLUX (www.boxdelux.dk): 199 kr. 

(l)vrige t ing (ikke affald): Ha2nge tradkurv fra IKEA til opvasketabs mv. 
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