
Oransje avfallssekk for restavfall, 125 liter.  Passer til 60 liters 
avfallsbeholder og sekkestativ. Bestilles i kartong á 100 stk.

101578

Grå plastbeholder for restavfall, 60 liter. Kan bestilles med enkelt 
eller dobbelt rullestativ som beskrevet under matavfall. Passer inn 
i innbyggingsskap.

101537

Oransje lokk for 60 liters matavfallsbeholder. 101539

Utstyr for restavfall Artikkelnummer

Grønn avfallssekk for matavfall, 125 liter. Passer til 60 liters av-
fallsbeholder og sekkestativ. Bestilles i kartong á 100 stk.

101577

Grå plastbeholder for matavfall, 60 liter. Passer inn i innbygg-
ingsskap.

101537

Grønt lokk til 60 liters matavfallsbeholder. 101539

Enkelt stativ på hjul for 60 liters avfallsbeholder. 101543

Dobbelt rullestativ for 2 x 60 liters avfallsbeholdere. Velegnet ved 
liten plass for kombinasjon av rest- og matavfall.

101544

Grønt sekkestativ for matavfall. Passer ved større mengder matav-
fall. Stativet passer til grønn avfallssekk, 125 liter. 

101319

Gult brannsikkert metallspann med lokk, 10 liter, til matolje/mat-
fett. Lokket har spennlås og er lekkasjesikkert under transport.

101579

Utstyr for matavfall Artikkelnummer

Kildesorteringsutstyr for restaurant

I denne presentasjonen finner du en oversikt over anbefalt kildesorteringsutstyr tilpasset restaurantdrift. Har du utstyr som 

fungerer godt i dag, er det ingen grunn til å bytte det ut, men nye avfallsposer skal alle innføre. Du kan også få spesialtilpasset 

utstyr (for eksempel innbyggingsskap og annet utstyr) som ikke er oppført her.  Les mer om dette i oversikten over tilleggsutstyr. 

Spesial- /tilleggsutstyr må beskostes av bedriften selv. 

Har du spørsmål eller trenger råd om valg av utstyr, ta kontakt med NPRO Kundesenter, tlf. 480 50 300 / kundesenter@npro.no.



Grå plastbeholder for glass- og metallemballasje, 60 liter. Passer 
ved mindre mengder glass- og metallemballasje. Det skal ikke 
brukes sekk i denne beholderen.

101537

Grønt lokk til 60 liters beholder for glass- og metallemballasje. 101539

Enkelt stativ på hjul for 60 liters avfallsbeholder. 101543

Dobbelt rullestativ for 2 x 60 liters avfallsbeholdere. Velegnet ved 
liten plass for kombinasjon av glass- og metallemballasje, rest- 
og/eller matavfall.

101544

140 liters grå avfallsbeholder med grønt lokk, hjul og flaskerosett-
innkast. Passer ved større mengder glass- og metallemballasje. 
Det skal ikke brukes sekk i denne beholderen.

100570

Oransje sekkestativ for restavfall. Passer til avfallssekk på 125 liter. 
Velegnet ved større mengder restavfall. Kommer med hjul.

Denne varen må bekostes av bedriften selv.

Pris: kr 550 eks moms.

101518

140 liters grå avfallsbeholder med hjul og oransje lokk. 

Denne varen må bekostes av bedriften selv.

Pris: kr 280 eks moms.

101584

Utstyr for restavfall Artikkelnummer

Utstyr for glass- og metallemballasje Artikkelnummer

Blå avfallssekk for plastfolie, 240 liter, til bruk på strupesekke-
stativ. Bestilles i kartong á 100 stk.

101581

Grå plastbeholder for plastfolie, 60 liter. Passer kun for mindre
mengder folie da plasten ikke blir komprimert. Kan bestilles med
enkelt eller dobbelt rullestativ som beskrevet under matavfall.
Passer inn i innbyggingsskap.

101537

Blått lokk for 60 liters plastfoliebeholder. 101539

Strupesekkestativ i blått til plastfolie, 240 liter. Velegnet for plast-
folie uansett mengde, og der man har plass til stativet. Passer inn
i innbyggingsskap. Kommer med hjul.

101517

Utstyr for plastavfall Artikkelnummer



Rød boks, 23 liter, for farlig avfall og småelektronikk. 101551

Hylse for lysrør. Brukes til lagring av kasserte lysrør slik at de ikke 
knuses.

101594

Utstyr for farlig avfall og el-avfall Artikkelnummer

2-hjuls tralle for frakt av varer og avfallssekker. Andre typer traller 
er også tilgjengelig for bestilling. Ta kontakt med NPROs kunde-
senter.  

101552

4-hjuls tralle for frakt av varer og avfallssekker. 
Andre typer traller er også tilgjengelig for bestilling. Ta kontakt 
med NPROs kundesenter.

101576

Utstyr for logistikk og frakt Artikkelnummer

140 liters avfallsbeholder i grå utførelse med brunt lokk for 
moderate til store mengder papp/papir-avfall. Passer inn i innbyg-
gingsskap.

100569

240 liters avfallsbeholder i grå utførelse med brunt lokk for større 
mengder papp/papir-avfall. Passer inn i innbyggingsskap. 

101526

Utstyr for papp/papir Artikkelnummer


