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Produktkatalog 
Sorteringsløsninger i hjemmet  

 

 

I dette katalog finder du: 

 Forskellige løsninger til indendørs affaldssortering  

 Inspiration til nemmere, smartere og mere praktisk sortering i hjemmet 

 Fra gratis til billig. Hver løsning er forsynet med prisoverslag og billeder med links til de specifikke 

produkter 

 Links til vejledning i god affaldssortering 

 Hvordan upcycler og genbruger du dine gamle ting frem for, at de bliver til affald? 
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Den hjemmelavede løsning 
 

For dig, som ikke har penge til at investere i nye affaldsspande, kan den kreative løsning være ideel.  

Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan lave et sorteringssytem, så det passer til netop dit hjem.  

Du kan f.eks. bruge gamle frugtkasser, papkasser eller plastikbeholdere.  

 

 

Her på billederne kan du se eksempler på hjemmelavede løsninger. 

 

 

 

For inspiration til flere kreative gør-det-selv-løsninger:  

Klik her! 

 

 

 

 

 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk
https://www.pinterest.dk/search/pins/?q=recycling%20bins%20diy&rs=rs&eq=&etslf=1233&term_meta%5b%5d=recycling%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=bins%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=diy%7Crecentsearch%7C0
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STUA-BAGS 
www.facebook.com/stuakademiet/ og www.instagram.com/stuakademiet/ 

 

Det kan være en udfordring at få plads i sit køkken til affaldssortering. STUA-BAGS løser dette på en enkel 
måde, som passer ind i de fleste køkkener. Poserne smutter nemt ind under de fleste køkkenvaske og er lette at 

samle op i hankene, når de skal ud og tømmes i affaldssortering. 

             

Poserne holder på væske og madrester og er nemme at rense og tørrer af med en våd klud. Posen er bedst 
anvendelig til pap, papir, metal, plastik og glas. 

 

 
                                                   • Mål: 15x30x45 cm       • Mål: 20x20x45 cm 
                                                   • Pris: 125 kr.                 • Pris: 125 kr. 
 
STUA-BAGS er syet og produceret i Danmark af genanvendte plastmaterialer fra danske byggepladser. STUA-

BAGS forpligter sig til en miljørigtig og social ansvarlig produktion, som ønsker at styrke det danske 
arbejdsmarked, samtidig med, at skåne miljøet for unødvendig transport af materiale og produkter. 

 
Poserne kan bestilles via e-mail: stu@stuakademiet.dk 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.facebook.com/stuakademiet/
http://www.instagram.com/stuakademiet/
mailto:stu@stuakademiet.dk
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IKEA 
www.ikea.dk  

 

Sorteringsløsning i smart IKEA-design, der passer til diverse skuffer, skabe og andre møbler. 

Du kan få fra en til seks spande i forskellige størrelser, og de kan sammensættes på forskellige måder alt efter 

størrelsen på dine skabe, skuffer og lignende.  

 

       H: 32,3 cm, L: 21 cm B: 23,5 cm L: 60 cm L: 80 cm 

 

             • 2, 11, 18 el. 22 L spand                • Total volume: 49 L  • Total volume: 74 L  

 • Indbygget håndtag • Tre forskellige spande  • God til sortering 

 • Let at rengøre • Let at sætte op  • Masser af plads 

              • Pris: ml. 50-60 kr.  • Pris: 298 kr.  • Pris: 417 kr. 

 

 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter:  

Klik her! 

 
 

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.ikea.dk/
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/categories/departments/kitchen/24259/
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/40246104/
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S69017606/
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S19017618/
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Flower 
www.2wasteless.com   

 

Du kan bygge dit eget affaldssorteringssystem af moduler, så det passer ind i dit køkken. 

 

  

 
                                Ovalt modul                               Rundt modul                              Lille modul 

 

En fleksibel sorteringsløsning til under din køkkenvask - du sparer en masse plads! 

Et enkelt modul koster 129-132 kr., og ved køb af tre eller fire modulsystemer er prisen 119 kr. pr. modul. 

Modulerne kan enten monteres på skabslågen, inde i selve skabet med en udtræksskinne eller på væggen. 

Du kan desuden købe en stofpose i genbrugsstof til det lille modul for 80 kr. pr. stk. 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter:  

Klik her! 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.2wasteless.com/
https://www.2wasteless.com/produkter/affaldssorteringssystemflower/
https://www.2wasteless.com/produkter/3-delt-modulsystem/
https://www.2wasteless.com/produkter/et-enkelt-modul/
https://www.2wasteless.com/produkter/4-delt-modulsystem/
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FLEXOSORT 
www.flexosort.com    

FLEXOSORT’s produkter Flexobox og SORT-it kan kombineres på kryds og tværs og skabe præcis den 

løsning, som passer til din families behov og ønsker. Målet er at skabe en fleksibel løsning, som udnytter pladsen 

optimalt og giver mulighed for bedre organisering af affaldssorteringen. 

 

FLEXOSORT støtter op omkring Københavns Kommunes tilskudsordning og tilbyder derfor tre løsninger 

med fire fraktioner til kun 400 kr. i samme periode, som ordningen løber. 

                                                                                                                      

 Rumfang: 8 L                                                   • Rumfang 13 L pr. pose             

 Mål: 25 x 21 x 17 cm (HxBxD)                  • Mål: 41,5 x 19 x 19 cm (HxBxD)              

 Væsketæt op til 2 dl                       • Genanvendelige og vaskbare poser 

 Pris: 149 kr.                             • Pris: 349 kr. 
 

FLEXOBOX er en dansk udviklet og produceret affaldsløsning, som er fremstillet af sort genbrugsplast. Den 

leveres som en foldekasse, der let kan samles og aftørres, og den er desuden væsketæt.  

 

SORT-IT består af en skinne med fire justerbare arme og to genanvendelige og vaskbare poser i stærkt vævet 

materiale. Poserne har hank, så det er let at bære dem direkte ud til en affaldscontainer.  

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter:  

Klik her!

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.flexosort.com/
https://www.flexosort.com/
https://www.flexosort.com/webshop/losning1.html
https://www.flexosort.com/webshop/sort-it-rack.html
https://www.flexosort.com/webshop/flexobox-ressource.html
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Brabantia 
www.brabantia-online.dk 

 

Rummelige affaldsbeholdere med flere anvendelsesmuligheder. 

H: 43 cm, L: 55 cm, B: 36 cm 

 

       

 

 Beholderne findes i fire forskellige farver; gul, hvid, mint og grå 

 De fås i tre forskellige størrelser; 6 L, 12 L, 16 L 

 Leveres med monteringsbeslag 

 Indbygningmodul med enten 2 x 12 L eller 2 x 16 L 

 Pris for beholdere: 119 kr., 169 kr. og 189 kr. 

 Pris for de forkellige modeller: 300-500 kr. 

 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

mailto:miljopunkt@a21.dk
https://www.brabantia-online.dk/
https://www.brabantia-online.dk/shop/327-brabantia-skraldespand-til-affaldssortering--/
https://www.brabantia-online.dk/shop/327-affaldsspand-til-affaldssortering/48050-brabantia-sorteringsaffaldsspand-indbygningsmodul-med-2-x-12-liter/
https://www.brabantia-online.dk/shop/327-affaldsspand-til-affaldssortering/48047-brabantia-affaldsspand-m-laag---affaldssortering-12-liter/
https://www.brabantia-online.dk/shop/327-affaldsspand-til-affaldssortering/48049-brabantia-sorteringsaffaldsspand-indbygningsmodul-med-2-x-16-liter/


 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550 København V. miljopunkt@a21.dk 3393 2121 www.a21.dk 

 
8 

 

AJ Produkter 

www.ajprodukter.dk 

 

Forskellige affaldssorteringsbeholdere og pedalspande; Newyorker style el. Nordisk. 
 

 
 

Priser: 

Pedalspand: 200-450 kr.  

Newyorker & Nordisk: 1800-2700 kr. 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

 

Klik Her! 

mailto:miljopunkt@a21.dk
https://www.ajprodukter.dk/miljo/affaldssortering/68622.wf
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/68622.wf
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/pedalspand-med-3-beholdere/68622-19436396.wf?productId=19436381
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/affaldsbeholder/68622-25523029.wf?productId=25523032
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/affaldsskab-med-skuffe/68622-19439751.wf?productId=19439744
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/affaldsskab-med-3-skuffer-til-sortering/68622-19443196.wf?productId=19443136
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Lux 
https://koekkenfornyelse.dk/shop/affaldssystemer-189c1.html  

 

Et affaldssystem, der kan monteres i bunden - i både højre og venstre side - af køkkenskabet. 

Lågemekanismen gør, at systemet trækkes helt ud og låget løftes op, når man åbner skabet. 

 

 

   H: 35,2 cm L: 34,7 cm B: 44 cm    H: 33 cm L: 34 cm B: 50 cm 

    
 

  • 2 x 10,5 L spande        • 2 x 16 L spande 

   • Gratis lågemekanisme        • U. lågemekanisme 

   • Pris: ca. 500 kr.        • Pris: ca. 400 kr. 

 

 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

mailto:miljopunkt@a21.dk
https://koekkenfornyelse.dk/shop/affaldssystemer-189c1.html
https://koekkenfornyelse.dk/shop/affaldssystemer-189c1.html
https://koekkenfornyelse.dk/shop/lux-affaldssystem-2-2020p.html
https://koekkenfornyelse.dk/shop/http-www-koekkenfornyelse-dk-2091p.html


 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550 København V. miljopunkt@a21.dk 3393 2121 www.a21.dk 

 
10 

 

 

 

HTH  
www.hthgo.dk 

 

Praktiske og simple affaldspande til både skuffer og skabe. 

 

 

    H: 22,7 cm, L: 57,9 cm, B: 42,3 cm  H: 46,8 cm, L: 26,3 cm, B: 40,7 cm  H: 28 cm, L: 50 cm, B: 31 cm 

 

 

    • 3 x 12 L og 1 x 2,8 L                             • 2 x 15,5 L                     • 2 x 16 L  

    • 1 låg til 12 L spanden                            • Til bunden af skabet                 • Til skabslågen 

    • Fås også med seks spande                     • Let at sætte op                            • God pladsudnyttelse 

    • Pris: ca. 580 kr.                                      • Pris: ca. 700 kr.                           • Pris: ca. 740 kr. 

 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.hth.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/
https://www.hth.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/
https://www.hthgo.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/27739826/4-affaldsspande-inkl-ramme/
https://www.hthgo.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/28332578/affaldssystem-2-x-155-liter/
https://www.hthgo.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/26891643/affaldssortering-til-montering-pa-siden-/
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Gerdmans 

www.gerdmans.dk 

 

Sorteringsbeholdere og -skabe af genbrugsplast, der findes i et utal af størrelser. 

Nogle af disse er forsynet med selvlukkende låg, som forhindrer dårlig lugt fra især restaffaldet. 

 

 

 H: 27,5 cm L: 37,4 cm B: 26,5 cm                                        H: 92 cm L: 60,1 cm B: 25,2 cm 

 

   

                   • 5 x 21 L i fem forskellige farver • 2 x 14 L eller 4 x 14 L 

                 • Tilpasset til papir og glas • Passer til entré eller garderobe 

                 • Bundformat A4, kan stables                              • Pris: 700-1200 kr. 

                 • Pris: 375 kr. for 5 stk.  

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

  

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.gerdmans.dk/dk/kildesortering
http://www.gerdmans.dk/dk/kildesortering
http://www.gerdmans.dk/dk/genbrugsbeholder
http://www.gerdmans.dk/dk/kildesorteringsskab-18
http://www.gerdmans.dk/dk/kildesorteringsskab-14
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Hailo 
www.kitchn.dk 

 

Affaldsstativerne er i god kvalitet og fremstillet i slidstærke materialer. 

 

 

 H: 40 cm, L: 25 cm, B: 48 cm H: 40,5 cm, L: 56,8 cm, B: 39 cm 

 

 

 • 2 stk. 15 L spande • 1 stk. 24 L, 3 stk. 10 L spande  

 • Til montage i skabsbund • Frontmontage på 60 cm skab  

 • Med fuldudtræksskinner • Fuldudtræk med softclose 

 • Pris: ca. 850 kr. • Pris: ca. 2250 kr. 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk
https://www.kitchn.dk/affaldssystemer/
https://www.kitchn.dk/affaldssystemer/
https://www.kitchn.dk/affaldssystem-dobbelt/
https://www.kitchn.dk/hailo-affaldsystem-60-cm/


 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550 København V. miljopunkt@a21.dk 3393 2121 www.a21.dk 

 
13 

 

 

 

KitchenOne 

www.kitchenone.dk  

 

Der er en flytbar skuffe øverst i spanden, som er beregnet til almindeligt restaffald. Nederste skuffe er 

multifunktionel og udstyret med en flytbar skuffeinddeler, så du bedst muligt kan tilpasse den til dine behov. 

Spanden fås i to farver; hvid og koksgrå. 

 

 H: 66 cm L: 40 cm B: 30 cm H: 80 cm L: 40 cm B: 30 cm 

 

 

      • 50 L i alt             • 60 L i alt  

          • 24 L skuffe           • 36 L skuffe 

          • Pris: ca. 2300 kr.           • Pris: ca. 2700 kr. 

 

 

 

Tjek producentens hjemmeside via linket for aktuelle priser, bestilling eller flere produkter: 

Klik her! 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.kitchenone.dk/
https://www.kitchenone.dk/skraldespande/
https://www.kitchenone.dk/produkt/joseph-joseph-intelligent-waste-50-liter/?farve=50878
https://www.kitchenone.dk/produkt/joseph-joseph-intelligent-waste-60-liter/?farve=50875
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Hvordan sorterer jeg? 
 

Hvis du er i tvivl om hvilket affald, der hører til hvilken fraktion, har vi her samlet nogle links til guides og en 

Affalds-ABC nedenfor, som kan hjælpe dig med at sortere korrekt. Desuden finder du et link til en webside, 

hvor borgere kan indsende billeder af de kreative løsninger, som de anvender til affaldssortering i hjemmet. 

 

 

Københavns Kommunes Affalds-ABC 

www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC 

 

Københavns Kommunes affaldssorteringsguide 

www.kk.dk/indhold/sortering-af-affald 

 

Københavns Kommunes inspiration til din gård 

www.kk.dk/indhold/inspiration-til-affald-og-genbrug-i-gaarden 

 

Vis os din affaldssortering! 

http://www.dinsortering.dk/ 

 

 

 

  

mailto:miljopunkt@a21.dk
http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
http://www.kk.dk/indhold/sortering-af-affald
http://www.kk.dk/indhold/inspiration-til-affald-og-genbrug-i-gaarden
http://www.dinsortering.dk/
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Gør-det-selv - Upcycling & genbrug 
 

 

 

mailto:miljopunkt@a21.dk

