
polyTUBE 
F l ex i b e l  p l a s t s ä c k  p å  t u b



polyTUBE är en lång slang av  
plast där du själv bestämmer 
längden på säcken. Du avgör  
när säcken är full och försluter den  
enkelt med hjälp av ett buntband 
eller en knut.

Den flexibla längden gör att du inte  
betalar för outnyttjad säckmaterial,  
vilket innebär lägre transport- och 
hanteringskostnader.

polyTUBE är tillverkad i 3-lager  
COEX polyeten som med fördel  
användas inom sjukvården, för  
matavfall, livsmedel mm.

polyTUBE finns i tre olika storlekar:  
Small, Medium, Large och i två  
kvalitéer: Standard och Strong.

Säcken kommer förpackad i kartong  
och är redo att användas direkt på  
tillhörande metallställ.

Bättre miljöval

VAD ÄR POLYTUBE?

Återvinning
Återvinns som mjukplast eller förbränns. Energin som utvinns  
under processen kan användas för till exempel uppvärmning.



Art.Nr Storlek Tjocklek Färg Antal/krt Antal/krt

5200001 Mini 360 mm 0,020 mm Transp 60 m 1 rle

5200002 Mini 360 mm 0,020 mm Svart 60 m 1 rle

5200004 Mini 360 mm 0,020 mm Blå 60 m 1 rle

5200005 Mini 360 mm 0,020 mm Grön 60 m 1 rle

5200006 Mini 360 mm 0,020 mm Röd 60 m 1 rle

5200101 Mini 360 mm Stong 0,026 mm Transp 45 m 1 rle

5200102 Mini 360 mm Stong 0,026 mm Svart 45 m 1 rle

5200021 Maxi 570 mm 0,026 mm Transp 110 m 1 rle

5200022 Maxi 570 mm 0,026 mm Svart 110 m 1 rle

5200024 Maxi 570 mm 0,020 mm Blå 110 m 1 rle

5200121 Maxi 570 mm Strong 0,033 mm Transp 90 m 1 rle

5200122 Maxi 570 mm Strong 0,033 mm Svart 90 m 1 rle
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SÅ HÄR FUNGERAR DET!

Packa upp din polyTUBE-säck ur kartongen.1

Placera säcken över ditt metallställ och 
dra ut den mängd säck du vill använda.

2

Fyll upp säcken tills du tycker den är 
full. Ju mer innehåll desto längre blir 
polyTUBE-säcken, eftersom den förlängs  
i takt med att den fylls på.

3

Skär av plasten, knyt den med en knut 
eller ett buntband och återvinn kassen.

4

Gör en ny knut eller sätt ett buntband på  
plasten som hänger på stativet och dra ut 
till önskad längd, sen är det bara att fylla 
på igen.
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