
Pelly Components källsorteringssystem och hur de uppfyller
branschstandarden och byggreglerna inom källsortering.

Enligt Boverkets byggregler skall det finnas plats för källsortering i alla nya bostäder 
och därför har branschen kommit med rekommendationer och en standard för källsor-
tering. Syftet är att vägleda aktörer vid nyproduktion. 

Våra produkter och system uppfyller standarden genom att kunna kombinera kärl för 
olika storlekar på bostäder. 

Denna guide syftar till att presentera kombinationer av våra produkter och lösningar till 
olika bostadskonstellationer och antal boende.    

Branschstandarden är publicerad av bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och 
Möbelföretagen och utarbetats i samverkan med dess medlemmar, representanter för myn-
digheter, branschorganisationer, kommuner, bostadsföretag samt köks- och utrustningstillver-
kare.



Bostad avsedd för 1 - 2 personer från 35 – 55 kvm
Rekommenderas två källsorteringskärl på minst 
20 liter totalt i kök samt två extra kärl på minst 20 
liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis 
städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Vi uppfyller genom dessa kombinationer
i kök och/eller annan plats i hemmet.

Huvudkombination
6161: 8+14 l x 2 st totalt 44 liter

Alternativ 
Kök:
6162, 6163 Side Mounted Recycling: 8+8 l x 1 st
6164 Recycling for attachment door: 8 l x 1 st 

Annan plats
5203 Recycling Flip 8 l x 3 st 

Produktkombinationer för olika bostads-
konstellationer och antal boende

6161: 8+14 l x 2 st 

6161: 8+14 l x 2 st 

5203 Recycling Flip 8 l x 3 st 



Bostad avsedd för 3 - 6 personer 
Rekommenderas fyra källsorteringskärl på minst 30 
liter totalt i kök samt fyra extra källsorteringskärl på 
minst 30 liter totalt för fri placering i bostaden i exem-
pelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Vi uppfyller genom dessa kombinationer
i kök och/eller annan plats i hemmet.

Huvudkombination
Totalt 30 l och 4 kärl:
6161 Side Mounted recycling 8+14 l x 1 st
50,20,00,26,12 Plastic divider for Wastebin x 1 st 
6164 Recycling for attachemnt door 8 l x 1 st 

Annan plats
5203 Recycling Flip 8 l x 4 st 

Genom att använda avdelaren ges användaren 
möjligheten att sortera olika fraktioner på ett effek-
tivt sätt.
50,20,00,24,12 Plastic divider for Wastebin

Den ventilerade hinken lämpar sig väl för matavfall 
som slängs i papperspåse. 
6166 Ventilated Wastebin 8 l 

6161 Side Mounted recycling 8+14 l x 1 st
50,20,00,26,12 Plastic divider for Wastebin x 1 st 
6164 Recycling for attachemnt door 8 l x 1 st 

5203 Recycling Flip 8 l x 3 st 



Den ventilerade hinken lämpar sig väl för matavfall 
som slängs i papperspåse. 
6166 Ventilated Wastebin 8 l .

Genom att använda avdelaren ges användaren 
möjligheten att sortera olika fraktioner på ett effek-
tivt sätt.
50,20,00,24,12 Plastic divider for Wastebin

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS 
FÖR MER INFORMATION OCH PRESENTATION AV 
VÅRA KÄLLSORTERINGSPRODUKTER
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Porfyrvägen 1
553 03 Jönköping
+46363331950
market@pelly.eu

www.pellycomp.se
www.pellygroup.se

Källsorteringskärl kan se ut på flera olika innovativa sätt men ska 
ha en avsedd plats i bostaden. Källsorteringskärlen exempelvis; 
kärl, behållare, påsar etc. skall ge möjlighet till källsortering för 
olika fraktioner.

”

Läs mer om vårt sortiment inom källsor-
tering och se mer kombinationer på vår 
hemsida: https://www.pellycomp.se/sv/sor-
timent/kok/kallsortering/


