
FRAMTIDENS PLAST
Miljömedvetna alternativ ti l l traditionell polyeten



På Polynova Nissen strävar vi efter att 
uteslutande arbeta med produkter som har en 
låg miljöbelastning och huvuddelen av våra pro-
dukter tillverkas av råvaran polyeten (PE). Polye-
ten är ett helt organiskt material som är mycket 
energieffektivt att producera. Tack vare plastens 
låga vikt minimeras även miljöbelastningen vid 
transport och lagerhantering.
Vi är stora förespråkare av återvinning och en 
stor andel av våra lagerprodukter är tillverkade

av PCR (Post Consumer Recycled) - plast som 
redan brukats en gång och efter insamling blivit 
nya polyetenprodukter.  Vår grundfilosofi är att 
var sak har sin plast och man ska bara använda 
så mycket, eller lite, material som krävs för att 
uppnå den funktion man behöver. Jämför vi de 
produkter som tillverkas idag  mot hur de såg ut 
på 1990-talet är många drastiskt mycket tunnare  
eftersom tekniker och material hela tiden förbät-
tras.

För att i ett ytterligare led kunna erbjuda  alternativ   med minskad miljöpåverkan lagerför vi även 
påsar och säckar som är producerade av förnyelsebara material samt miljöcertifierade produkter. 
Grön Polyeten-baserade (PE framställd av sockerrör) polyGREEN, Blue Angel-märkta polyBLUE, och 
komposterbara  polyNATURE är tre serier som utmärker sig  i vårt sortiment.

VI BRYR OSS OM MILJÖNVI BRYR OSS OM MILJÖN

ART.NR STORLEK FÄRG TJOCKLEK ANTAL/RLE ANTAL/KRT ANTAL/PALL

6000039 30 liter 510 x 570 mm Transp 0,008 mm 100 st 23 rlr 42 krt

6000040 30 liter 510 x 570 mm Transp 0,010 mm 100 st 14 rlr 42 krt

5000092 125 liter 750 x 1150 mm Transp 0,035 mm 25 st 8 rlr 42 krt

polyGREEN - Insatspåsar & Sopsäck
Transparenta insatspåsar i HD- och LLD-polyeten samt säck i LD tillverkade av Grön PE framställd från 
sockerrör.  Grön polyeten är tillverkad av förnyelsebar råvara och har samma egenskaper som vanlig 
polyeten producerad av fossilt ämne. Ett klart bättre miljöval som bidrar till en minskning av koldiox-
idutsläpp och förbrukning av jordens begränsade resurser. 100% återvinningsbara.
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ART.NR STORLEK FÄRG TJOCKLEK ANTAL/RLE ANTAL/KRT ANTAL/PALL

5000089 70 liter 600 x 900 mm Svart 0,040 mm 25 st 6 rlr 60 krt

5000090 125 liter 750 x 1150 mm Svart 0,040 mm 25 st 6 rlr 40 krt

5000091 160 liter 800 x 1250 mm Svart 0,060 mm 10 st 10 rlr 30 krt

PolyBLUE är en av våra grönaste sopsäckar, tillverkad av 100% återinsamlad och återvunnen LDPE 
märkt med der Blaue Engel – världens äldsta miljömärkning grundad i Tyskland 1978. Ett certifierat 
bättre miljöval. 100% återvinningsbara.

Säckar tillverkade av 100% biologiskt nedbrytbart material. De tillåter kompostering utan någon åver-
kan på djur- eller växtriket. Genom att välja produkter ur polyNATURE-serien värnar ni aktivt om miljön 
och bidrar till en långsiktigt hållbarutveckling. Uppfyller EN13432

ART.NR STORLEK FÄRG TJOCKLEK ANTAL/RLE ANTAL/KRT ANTAL/PALL

6000031 8 liter 390 x 410 Vit 0,015 mm 25 st 24 rlr 130 krt

6000032 10 liter 420 x 500 mm Vit 0,015 mm 25 st 20 rlr 140 krt

6000035 30 liter 510 x 570 mm Vit 0,015 mm 25 st 20 rlr 108 krt

6000036 35 liter 600 x 750 mm Vit 0,020 mm 20 st 12 rlr 115 krt

6000037 20 liter 480 x 590 mm
med knythandtag Vit 0,015 mm 25 st 50 rlr 48 krt

5000080 70 liter 600 x 900 mm Vit 0,025 mm 20 st 10 rlr 66 krt

5000081 125 liter 750 x 1150 mm Vit 0,025 mm 10 st 10 rlr 84 krt

5000082 160 liter 800 x 1250 mm Vit 0,020 mm 10 st 12 rlr 80 krt

5000083 240 liter 870 x 1400 mm Vit 0,025 mm 10 st 12 rlr 64 krt

polyNATURE - Insatspåsar &  Sopsäckar

polyBLUE - Sopsäckar


