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Kundvagnar i plast - ”Save the sea”

Att rädda haven från plastförorening är en 
fråga som engagerar men få tar ansvar för.
Nu kan er butik göra en stor skillnad genom 
att välja en av tre modeller nya för 2022.

- Samba 130L ”Save the sea”
-Mini 90L ”Save the sea”
är två modeller som är tillverkade av plast 
som är upp�skad från Östersjön och förädlad
för att användas i tillverkningen av dessa 
vagnar. Detta ger nytt liv åt både plasten 
från haven och miljön i helhet. 

the new generation of trolleys

R

- Twinst BAG
är en vagn med påshållare som gör det 
enkelt och bekvämt att handla med 
varuscanner och återanvändbara påsar 
som hjälper miljön. Mindre engångspåsar 
i plast = mindre plastförorening.

Bild på upp�skat material från Östersjön.
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Kundvagnar i plast - ”Save the sea”

Kundvagn i plast - Twinst BAG

Kundvagn i plast - Mini 90L

Kundvagn i plast - Samba 130L

the new generation of trolleys
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Vagnen MINI Eko är tillverkad av 100% återvunnen plast varav 70% plast som är 
upp�skat ur Östersjön. Den är tillverkad som en enda enhet och den kännetecknas av 
en exceptionell italiensk design. Den skapades för att bli ett intelligent alternativ för en 
enkel kundkorg med en lastkapacitet på 90 l. (40 kg last). Den är utrustad med en hylla 
för �askor och tack vare det förblir hela korgens kapacitet till kundens förfogande.
MINI Eko överraskar för sin manövrerbarhet och stackning (endast 11 cm) vilket gör den
särskilt lämplig för små butiksytor.

Kundvagnen Samba är en hybridmodell på 130 liter. Plastkorgen med integrerat 
handtag, kombineras i perfekt harmoni med sitt stålrörschassi. Save the sea-versionen
har en korg som är tillverkad av 100% återvunnen plast varav 70% som är upp�skat
från Östersjön. Metallramen är galvaniserad och sedan målad i grå RAL 9007.
Stackningen på endast 14 cm, unik för vagnar med sådan kapacitet, gör att vagnarna 
stackade i rader tar liten plats och gör dem perfekta att placeras i butik.
Samba är som standard utrustad med en ergonomisk babysits, krok för väska och 
handtag med myntlås. Det är möjligt att pro�lera handtaget med butikslogo 
och/eller framsidan av korgen.

Twinst BAG är en vagn utan korg. Det fungerar med återanvändbara påsar som 
kunden "inbjuds" att ta med sig tillbaka till butiken och bekvämt hänga på denna 
vagn för att handla. Kunden är därmed involverad i projektet "hållbar ekologi" 
genom att aktivt delta i att minska introduktionen av ny plast i miljön. Det främjar 
användningen av �ergångspåsar så att kunderna bekvämt kan använda dem 
när de handlar med den nya Twinst-vagnen. Det är lösningen som gör shopping 
med din egen återanvändbara påse enkelt och bekvämt.
Vagnen kan valfritt pro�leras genom att placera butikslogotypen på handtaget 
och utrustas med ett myntlås eller/och skannerhållare.


