
• Hügieeniline
• Efektiivne
• Keskkonnasõbralik

Praktiline ja
hügieeniline
lahendus efektiivseks
jäätmekäitluseks
avalikes kohtades

EESTI



Lahendused siseruumidesse

Bin Bullet on praktiline ja hügieeniline lahendus efektiivseks 
jäätmete kogumiseks. Tänu ainulaadsele prügikoti-
süsteemile on Bullet ökonoomne ja keskkonnasõbralik, 
samuti on seda lihtne kasutada ja see aitab säästa aega.

Prügikasti ümbrist on lihtne nii raamile asetada kui ka 
eemal-dada, samuti on kotivahetus lihtne ja kiire. Stiilne 
disain laseb Longobin prügikastil sulanduda avalikesse 
ruumides-se nagu restoranid, kohvikud, hotelli ooteruumid 
jms.

Bin Multi on sorteerimiseks mõeldud prügi kogumise 
süsteem, mis võimaldab  kombineerida erinevate jäätmete 
kogumist vastavalt kasutaja vajadustele.

Bin Multi sobib kohtadesse, kus on vaja sorteerida 
jäätmeid: koridorid, kööginurgad ja nõupidamisteruumid. 
Bin Multit võib paigutada mis tahes kuiva kohta siseruumis. 
Bin Multil on saadaval ka ühekordsete topside jaoks 
mõeldud süsteem.

Bin Multi ei võta eriti palju rohkem ruumi kui suur prügikast. 
Longopac prügikotisüsteem teeb jäätmekäitluse efektiivse-
maks vähendades kulusid kui ka mõju keskkonnale.

Mööbel on varustatud siltidega, mis viitavad, kuhu visata 
vastav prügi.

Kõigis soppides on kasutusel Longopac prügikotisüsteem. 
Selline süsteem aitab sorteerida prügi kohapeal, sest iga 
prügi jaoks on eraldi kott, mida saab tühjendada vastavalt 
vajadusele, ilma et peaks pooltühje kotte ära viskama.

Toode on valmistatud Rootsis. Materjalideks on melamiin 
ja kõrgsurvelaminaat. Moodulid on saadaval valge ja 
hallina. Muud värvid on eritellimusel.

Nii Bin Bullet, Multi kui ka Tower kasutavad Longopaci 
prügikotti Mini, mis on saadaval eri tugevusega ja 
värvides. Saadaval on ka toidujäätmetele mõeldud, 100% 
lagunevast materjalist prügikott: Longopac Biolagunev. 

Longopac Bin lihtsustab avalikes kohtades prügi 
sorteerimist ja jäätmekäitlust, pakkudes selleks 
stiilset, lihtsat ja keskkonnasõbralikku lahendust.
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Longopac Biolagunev

HÜGIEENILINE
• Prügi ei pudene kotist välja.
• Prügi ei satu põrandale isegi kotivahetuse ajal.
• Prügiga pole otsest kokkupuudet.

EFEKTIIVNE
• 60 m Longopac kott.
• Uus kott on alati käepärast.
• Kott on alati kindlalt suletud.
• Kiire kotivahetus aitab säästa aega.
• Paindlik prügikoti vahetus
• Vähem koristamist
• Alati tagatud 100%-line kotikasutus.

KESKKONNASÕBRALIK
• Longopac kotid on valmistatud kolmekihilisest

polüetüleenist – madala tooraine kuluga, vähese
materjaliga on saavutatud tugev kile.

• Kasutaja saab kalkuleerida keskkonnasäästlikkust
kasutades Paxxo CO2 kalkulaatorit.  Paxxo annab
välja CO2 heitkoguste sertifikaate CO2 säästmise
kohta.

0

1

2

4

5

6

Standard värvikoodid

Samm 1:  
Prügikotikile suletakse ühest otsast koti 
sulguriga. Kui "kott" hakkab täis saama, 
tõmba seda allapoole ja hoidikust 
väljatõmmatud lisamaterjal teeb koti 
pikemaks.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?

Samm 2:  
Uue koti 
tegemiseks tõmba 
materjali alla ning 
sulge ots koti 
sulguriga.

Samm 3:  
Lisa veel üks koti 
sulgur eelmise 
kohale ning lõika 
kahe sulguri vahelt 
kile läbi. Kogu 
protsess võtab 
aega vähem kui 
30 sekundit.



Lahendused siseruumidesse

Bin Bullet Bin Multi 1

Bin Multi 4

Bin Multi 2

Bin Multi 
cup

Bin Multi 3

Bin Tower

Multi 2-4 kasti kaane saab üles tõsta - nii on lihtsam uut prügikotti paigaldada. 
Vajadusel saab koti vahetamise ajaks avada nii uksed kui ka kaane.

Tootel Multi Cup on siseosa, kus topsid asetuvad üksteise sisse, mahutades igasse 
avasse kuni 400 topsi. Saadaval mitme erineva läbimõõduga topside jaoks. 
Tavalise prügikastiga võrreldes säästab Multi Cup palju ruumi. Multi Cupil on ka 
eraldi väljatõmmatav sahtel muu prahi tarbeks.

Bin Tower on mitmekülgne kõrge kapp, millel on eemaldatav riiul.

Koos süsteemiga Longopac Biodegradable töötab riiul eraldusplaadina, nii et kapi 
alumist osa saab kasutada asjade hoidmiseks ja prügikoti toetamiseks. Eriti hästi 
sobib  väga määrivale või raskele prügile.



Lahendused siseruumidesse

Avade sildid Multi Binile

Toote nimetus Toote kood Värv Mõõtmed Kaal

Bin Bullet 35100	
35200

Must
Valge

Kõrgus: ............................... 860 mm
Laius:	.................................. 380	mm
Ava: ................................. Ø 200 mm

8 kg täielikult 
komplekteeritud 
5 kg prügikast

Longopac Multi 1 36010
36011

Valge
Hall

Kõrgus: .............................. 1000 mm
Laius:	...................................	430	mm
Sügavus: .............................. 440 mm
Ava: ................................. Ø 200 mm

23	kg

Longopac Multi 2 36020	
36021

Valge
Hall

Kõrgus: .............................. 1000 mm
Laius: ................................... 565 mm
Sügavus: .............................. 440 mm
Ava: .........................100x220 mm x 2

29 kg

Longopac	Multi	3 36030	
36031

Valge
Hall

Kõrgus: .............................. 1000 mm
Laius: ................................... 820 mm
Sügavus: .............................. 440 mm
Ava: ........................... 100x220 mm	x	3

37	kg

Longopac Multi 4 36040	
36041

Valge
Hall

Kõrgus: ............................... 1000 mm
Laius:	.................................	1075	mm
Sügavus: .............................. 440 mm
Ava: ........................... 100x220 mm x 4

41 kg

Longopac	Multi	Cup 36100	Väike	Ø 78	mm 
36101	Väike	Ø 78	mm 
36110	Keskmine	Ø 80 mm 
36111	Keskmine	Ø 80 mm 
36120	Suur	Ø 82 mm 
36121	Suur	Ø 82 mm

Valge
Hall
Valge
Hall
Valge
Hall

Kõrgus: ............................... 1000 mm
Laius:	....................................	430	mm
Sügavus: ............................... 440 mm
Ava: ..... 4 ava topsidele (Ø	78,	80,	82)	
Avad erineva diameetri valikuga.

25 kg

Longopac Bin Tower 36000
36001
36002		
36003
36004

Valge
Hall
Pöök
Tamm
Kask

Kõrgus: ............................... 1120 mm
Laius:	....................................	430	mm
Sügavus: ............................... 450 mm
Ava: .............................. 200x200 mm

24 kg

Sildid saadaval ka eestikeelsetena.



crossroad Avenue Sidewalk

Lahendused välitingimustesse

Commerz on loodud lihtsaks ja mugavaks jäätmete 
sorteerimiseks kaubanduskeskustes, lennujaamades 
ja muudes sagedase käidavusega siseruumides. Kõik 
tooted on lukustatavad.

Bin Urban sari võimaldab stiilsete ja hügieeniliste prügi 
kogumise lahendustega külastajatel säästa keskkonda ning 
vältida reostamist.

commerz 
(ainult sise-
ruumides
kasutamiseks)

Stiilne sari, mis täidab mugava ja hügieenilise 
jäätmekäitluse vajadused välitingimustes ja sagedase 
külastusega üldkasutatavates siseruumides. 

Bin Urban sari sisaldab kõike, mida on vaja mugavaks 
Longopac süsteemi kasutamiseks. Need on toodetud 
kõrgeima kvaliteediga, et peaksid rasketes tingimustes 
kaua vastu.



PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

Toote nimetus Toote kood Värv Mõõtmed Kaal

Crossroad 37100 Hall Kõrgus:	.........................................	1355	mm
Laius: .............................................. 690 mm
Sügavus: ......................................... 610 mm
Ava: ......................................... 360x150	mm

97	kg

Avenue
tootekood 
ukse värvi 
järgi)

	37201	Must
	37202	Punane
	37203	Oranž
	37204	Kollane
	37205	Roheline
	37206	Sinine

Hall Kõrgus: ......................................... 1040 mm
Laius:	..............................................	535	mm
Sügavus: ......................................... 455 mm
Ava: ......................................... 530x142	mm

86 kg

Sidewalk 37300 Hall Kõrgus: ......................................... 1224 mm
Laius:	..............................................	575	mm
Sügavus:	.........................................	575	mm
Ava: .......................................... 250x97	mm

91 kg

Commerz	2 37400 Valge
(küljepaneelid 
hallid)

Kõrgus:	..........................................	755		mm
Laius:	..............................................	830	mm
Sügavus:	........................................	 387	mm
Ava: .................................... 180x230 mm x 2

50 kg

Commerz	3 37410 Valge
(küljepaneelid 
hallid)

Kõrgus:	...........................................	755	mm
Laius: ............................................ 1140 mm
Sügavus:	.........................................	387	mm
Ava: ................................... 180x230	mm	x	3

61 kg

Commerz	4 37420 Valge
(küljepaneelid
hallid) 

Kõrgus:	...........................................	754	mm
Laius: ............................................ 1450 mm
Sügavus:	........................................	 387	mm
Ava: ................................... 	230x180	mm	x	4

71	kg

Avade sildid commerzile

Lahendused välitingimustesse

Sildid saadaval ka eestikeelsetena.



©	Kõik õigused sellele materjalile on Paxxo AB ainuomand. Kopeerimine, skannimine, muutmine või modifitseerimine on selgesõnaliselt keelatud ilma Paxxo AB eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Paxxo AB	•	Bjurögatan	35,	SE-211	24	Malmö,	Sweden
www.paxxo.com	•	Tel:	+46	(0)40-18	60	25	
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www.longopac.com

SOL Baltics OÜ
Telliskivi 61B, 10412  Tallinn

E-mail: sol@sol.ee
Tel:  +372 6771 551

sol.ee




