
BEHÅLLARE FÖR FÖRVARING AV ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL

CANTO
THE ART OF 
THROWING 
AWAY



HÅLLBAR

Bättre försortering av avfall innebär 
optimering av återvinning. Genom 
att använda Canto skapar du bästa 
förutsättningar för en bra separering 
av återvinningsbara material och 
därmed en högre återvinningsgrad.

Canto kombinerar hög 
funktionalitet och ergonomi med 
miljövänlig design och material. 
Det är den perfekta lösningen för 
kontor eller offentliga utrymmen 
som tågstationer och flygplats-
terminaler.

DESIGNAD 
FÖR MILJÖN

Mugghållare som är lätt att byta ut

Canto

FUNKTIONELL

- Vätsketät
- Enkelt avtagbar 30 L inre behållare 
tillverkad av HDPE
- Ytorna är lätta att rengöra
- Skydd är fäst på behållaren med 
gångjärn, som kan låsas i valfri 
position
- En lättanvänd och hygienisk lösning
- Klar att använda vid leverans, 
varje fraktion individuellt förpackade
- Modulkonstruktion, alla delar är 
utbytbara och återanvändbara
- Justerbara fack
- Mugghållare som är diskmaskins-
säker

ELEGANT DESIGN

Canto har en elegant tunn design 
som är tillgänglig med 2, 3, 4 eller 
5 inkastöppningar för olika avfalls-
fraktioner.
Trots att mycket avfall och 
återvinningsbara material får plats 
inuti så behöver inte Canto så 
mycket utrymme och kan enkeklt 
integreras även i smala passager 
och kontorskorridorer.

Cantos släta yta har inga synliga 
fogar och är lätt att rengöra. Canto 
finns i borstat rostfritt stål och i 
kombinationer av vit beläggning 
med ytor av rostfritt stål.



BEKVÄM

Insamlingen av olika 
avfallsfraktioner blir mycket mer 
ergonomisk och ekonomisk med 
Canto.
Systemet är modulärt. Olika 
inkastöppningar kan bytas ut. 
Markering av inkastöppningarna 
finns i många RAL-färger. Dekaler 
kan anpassas efter önskemål och 
företagsdesign.

CANTO 03

3 x 30 L

61 kg

730 x 895 x 387 mm

Kapacitet

Material

Vikt

Dimensioner H x B x D

Yta

Optioner

ST

INDIVIDUELL

- Olika materiella effekter
- Individuell design av etiketter och 
märkningar
- Olika inkastsöppningar är möjliga
- Många specialfärger tillgängliga

MILJÖVÄNLIG

- En hållbar lösning för miljöorienter-
ade företag
- 100% återvinningsbart
- Hög kvalitet för lång produktlivslängd
- Ekonomisk och ekologisk - en enda
avfallsbehållare ersätter ett stort
antal papperskorgar
- Färre avfallspåsar behövs
- Bättre utnyttjande av återvinning 
på grund av rena avfallsfraktioner 
som i sin tur leder till ett högre 
återvinningsgrad
- Den inre behållaren är tillverkad av 
100% återvunnen HDPE
- Den yttre behållaren är tillverkad av
30% återvunnet stål

KG

CANTO 05

5 x 30 L

87 kg

730 x 1385 x 387 mm

CANTO 3

CANTO 5

CANTO 02

2 x 30 L

Rostfritt stål / HDPE

48 kg

730 x 650 x 387 mm

Rostfritt stål borstad / pulverlackerad

Individuella inkastsöppningar / modulära

CANTO 04

4 x 30 L

74 kg

730 x 1140 x 387 mm



AVFALLSKÄRL

MOBILA KÄRL FÖR AVFALL 

OCH ÅTERVINNING

UNDERJORDSYSTEM

HALVT ELLER HELT NEDGRÄVT

ÅTERVINNINGSSTATIONER

BIO SELECT

KÄRL FÖR ORGANISKT AVFALL

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL

MOBILA BRÄNSLETANKAR

MOBILA TANKAR FÖR OLJEBYTEN

OFFENTLIGA MILJÖER

PAPPERSKORGAR

KÄLLSORTERINGSMÖBLER

SERVICE

KÄRLHANTERING

DISTRIBUTION, INSAMLING OCH 

ÅTERVINNING. REGISTRERING

PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall 
och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice- 
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering  
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om  
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.

PWS – VI VÄRDESÄTTER DITT ÅTERVINNINGSBARA AVFALL

PWS Nordic AB   |   Tel. 0435-369 30   |   info@pwsab.se   |   www.pwsab.se

Utvecklar framtidens avfallssystem
Part of the ESE World
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