
 

 

 

 

 

 

 

Med SORT-it løsningerne fra FlexoSort bliver det let at sortere affald 

i hjemmet. Systemet bygger på tanken om fleksibilitet. Vi ønsker, at 

alle husstande skal have mulighed for at få et system, der er tilpasset 

personlige behov samt kommunens regler.  

* Affaldssorteringssystemet er fleksibelt og kan tilpasses til de fleste      

hjem uanset størrelsen på skabe og låger  

* Systemet består af en skinne med justérbare arme og genanvende-

lige og vaskbare poser i stærkt vævet materiale  

* Løsningen giver mulighed for at sortere både vådt og tørt affald 

* Poserne har hank, så det er let at bære dem direkte ud til en 

affaldscontainer. 

Et system indeholder en skinne med to poser, som passer lige til en låge på 35-40 cm.  

To systemer passer til en låge på 60 cm.  

Systemet er nemt at installere og kan sættes op mange forskellige steder. Det mest almindelige 

er under vasken, men der er også mulighed for f.eks. at montere løsningen på en bagtrappe, 

hvis sorteringsstationen passer bedre ind der.  

Systemet er udviklet af designerne Tobias Tøstesen/Anne Berg i tæt samarbejde med borgere 

bl.a. via en Facebook-side. Den fleksible og æstetiske løsning er med til at sikre høj hygiejne, 

og affaldssorteringen kommer til at fremstå præcis efter den enkeltes ønske og behov.  

Systemet er præmieret i Trash & Treasure.  

 Tekniske informationer  

 

Et sæt består af:  

- 1 aluskinne (25 cm)  

- 4 arme i PA + 30 % glasfiber (22 cm)  

- 2 poser i non woven (19 x 19 x 41,5 cm)  

- 1 sæt à 3 skruer (3 x 15 mm)  

- 2 endestykker i PA + 30 % glasfiber  

- 4 clips i rustfrit stål  

- Ark med klistermærker  

- Monteringsvejledning  

 

Skinnen kan også leveres i andre længder ved større 

ordrer.  

 
Kontakt os for mere information. 

Køb systemet og tilbehør her: www.flexosort.com 

 

 
www.facebook.com/flexowaste 

www.facebook.com/SORT-it.dk 

 

 

 
 

info@flexosort.com 

+45 4081 7508 

 

 

SORT-it rack 
En fleksibel affaldssortering 

På billedet ses 2 SORT-it sytemer monteret på en 60 cm låge. 
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