
PAPAYA
Den påsfria papperskorgen för:
hotell och konferens.

  
 

I ett lyxigt/stiligt/mysigt hotellrum, är papperskorgen oftast en 
skämsprodukt som förstör intrycket. Därför göms den under 
skrivbordet, vilket nödvändigtvis inte är den bästa placeringen för 
varken gäst eller städpersonal.

Papaya, å andra sidan, är en snygg inredningsdetalj med ett 
exklusivt utseende som man kan anpassa till rummets övriga interiör.



Ett medelstort hotell med 100 rum och 70 % 
beläggning förbrukar 25 500 st plastpåsar årligen i 
sina papperskorgar (badrum, lobby, konferens ej 
inräknat).

Miljövänligt? - Nej. Onödig utgift? - Definitivt!

Resultat: 

1. Plastpåsarna stjäl my-
cket tid från städpersonalen 
(beställa, ta emot, packa 
upp, ta fram, riva av, veckla 
ut, sätta runt, göra en liten 
knut, ta av, knyta, slänga i 
storsäcken på städvagnen).

2. De kostar: både per styck 
och hanteringstid

3. De står för en stor del av 
avfallet (volym- och viktmäs-
sigt) som hotell genererar. 
Helt i onödan.

4. De förstör papperskorgens 
och även rummets 
utseende när de dras 
halvvägs utanpå 
papperskorgen.
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En påslös papperskorg med en plastkassett som 
insamlingsanordning. 

Kassetten är slät och avrundat inuti = skräp 
fastnar inte. Snabb tömning/tidsbesparing, inga 
plastpåsar, inga luftbubblor, färre frakter.

Lösning
Papaya



Hållbarhet & 
materialval

Papaya tillverkas i Sverige,

3 mm materialtjocklek och styrkan som 
hexagonformen gör produkten i princip 
outslitbar = lång avskrivningstid. 

Noll-avfall
Utslitna kassetter köps tillbaka och mals om för att bli till nya kassetter. 
Aluminiumhexagonerna kan lämnas in till kg-pris till metallåtervinningen.

Papaya, med andra ord, lämnar inga spår efter sig och blir aldrig 
värdelös.

Hexagonerna innehåller cirka 60-70% av återvunnet aluminium (vilket kräver endast 5 % av 
energiåtgången jämfört med framställning av nytt aluminium). 

Vid lackering av produkten använder vi pulverlack, vilket är den mest miljövänliga 
metoden för att lacka metall.

Papayas plastkassetter produceras av återvunnen plast. 

Vi har ett pantsystem på dessa kassetter som innebär att vi köper tillbaka dessa ifall de 
blivit skadade eller av någon anledning inte duger rent visuellt längre.

Hela produkten är till 100 % återvinningsbar efter dess livscykel.



Skötsel Papayas kassett har inga vassa kanter eller hörn, är rym-
lig och ytterst praktisk och enkel att tömma och rengöra. 

Kassetten hålls fräsch med hjälp av en fuktig trasa då 
det behövs. 

Vikt plastkassett: 0,28 kg
Volym plastkassett: 6 lit

För att underlätta för städningen, är kassetten även stapelbar (smidig förvaring av 
extra kassetter) och maskindiskbar. Med andra ord, om en fuktig trasa inte skulle räcka 
till, kan den kladdiga kassetten bytas ut mot en ny, medan den smutsiga kan 
maskindiskas.



Papaya ger möjlighet att skapa en röd tråd 
i avfallshanteringen genom att anpassa 
produkten till lobby, spa, lounger och 
konferenslokaler. 

Homogent
Konferens-Papaya



För större möteslokaler där inte Konferens-Papaya räcker till rent 
volymmässigt har vi tagit fram Papaya XL för 60-liters plastpåsar.

Papaya XL Höjder: 60, 68, 77 cm
Volym: 30, 34, 38 liter
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