
UTSTYR
Til kildesortering



Batterier SmaelektriskFarlig avfallGlass/Metall HardplastMatavfallMykplastPapir

I de fleste virksomheter er det ofte samsvar  
mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfalls-

håndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. 

For å lykkes med dette er tilrettelegging og tilgjenge-
lighet ofte helt avgjørende. Vi har derfor utviklet en 
rekke ulike typer oppsamlingsenheter og kilde-
sorteringsutstyr  for å møte  kravene til enkelhet og 
tilgjengelighet. Vi vet at behovene varierer, og har 
derfor lagt vekt på å finne løsninger som passer de 
ulike bransjer, bygningsmessige krav osv. 

Her finner du et utvalg av utstyr som vi kan tilby.



Mindre løsninger for kildesortering

Rollo for papir og restavfall.
Vare nr. EN12001

Avfallsbeholdere for farlig avfall
Føres i 25, 50 og 90 liter.

Brannsikker

Resirkuler – for to og flere typer avfall.

Selvslukkende beholdere
For innendørs bruk.

Føres i tre kvaliteter: 
rustfritt stål, pulverlakkert 
stål og plast. 

Ypperlig for kontorplassen 
eller hotellrommet.

Barnesikker boks  
for farlig avfall.  
Vare nr. ST16000

Knytesekk, spesialtilpasset. 
Vare nr. NF13025

Miljøskap med interiørtilpasset design
Populært i kontorlandskap og andre miljøer for kildesortering av flere typer avfall.
Føres i bøk og antrasitt farge. Andre farger på bestilling.

Modul med plass for 240 liter 
sekkestativ/ 140 liter plast-
beholder.

Modul med plass for 40 liter 
beholder og skuff for 15 liter 
beholder.

Modul med tre 
skuffer. Plass for  
3 x 15 liter beholdere.

Velg esker i papp eller 
resirkulerbar plast.

Flere farger og str. fra 15-200 liter.



Nedgravde containere
Fremtidens avfallsløsning
Vårt sortiment dekker de fleste kunders behov. 
Ta kontakt for brosjyre og nærmere informasjon.

Bur for innsamling av 
spylevæskekanner
Bur:  EB11012
Plastsekker 800 liter:  NF13006 

For enkel kildesortering og oppbevaring av avfall

Miljøhus
Til avfallshåndtering av farlig avfall eller mellomlagring av 
avfall og annet utstyr.

Plastbeholdere 
for kildesortering

Sekkestativer 240 liter med strupering
Struperingen komprimerer energiplast inntil 70 %.
Enkelt stativ:  EN43072
Dobbel stativ:  EN43075

Stativ for innsamling 
av isopor (EPS)
Varenr. EB43059

Stativene er utstyrt med 
hjul og er godt egnet til 
både lager, avfalls- og 
oppholdsrom. Leveres 
standard med strupering 
og fraksjonsskilt.

Enklere kildesortering med 
forskjellig farge på lokkene!

Modulbaserte 
løsninger – hard bruk
Galvanisert stål, kvalitet for  
lang levetid. Ypperlig for  
skoler og offentlige miljøer.  
Løsningene tilpasses etter  
behov.



Sesam kontainere for truck med gaffelspreder

Sekker og poser
Vi fører sekker og poser i forskjellige farger, kvaliteter og 
størrelser for kildesortering. Vi anbefaler knytesekker  
for lettere håndtering.

Containersekker
Vi anbefaler spesialtilpassede sekker til containere. 
Str. fra 100–1000 liter. Klar og sort.  
Reduserer lukt og omkostninger 
til vask samt risiko for skadedyr.  
God håndtering og bedre 
logistikk.

Plastsekker
Vi fører et bredt utvalg plastsekker i alle 
størrelser og farger for kildesortering.
Alle våre sekker er basert på gjenvunnet 
plast og kan resirkuleres. 

Vogner, rullecontainere, EE-bur, 
miljøpaller og oljefat m.m.
Sørger for ryddig, effektiv innsamling og 
lagring. Vi har løsningen for alle typer 
behov!

Sesam – et unikt konsept. 
Liten størrelse som gir stor kapasitet og 
bedre totaløkonomi. Sikrere arbeidsforhold 
iht. HMS og rasjonell transport. Modeller 
med maks last fra 1 000–2 000 kg.

Vippevogner og containere
Føres i flere farger og størrelser. 
Tilbehør: Lokk og hjul. 

Tenk miljø! 
Tilpass plastsekk 100 % til beholder!

Papirsekker
Vi fører både 1 og 2 lags papir- 
sekker i størrelser fra 60–360 liter.

Storsekker godkjente for kranløft
Flat bunn og åpen topp. Tre
størrelser med løftekapasitet  
på 1 000–1 500 kg.
Ypperlig for byggeprosjekter,  
lager m.m.

Til matavfall anbefaler vi BioBag  
som er 100 % nedbryt- og kompost-
bar. Føres i standard størrelser fra 
8–370 liter.



Ministasjon for lysrør og lyspærer
Teleskopesken rommer inntil 64 lysrør.
Vare nr. GP10175

Esker suppleres i sett á 5 stk.  
Vare nr. GP101200

For kjøpesenter og 
utendørs bruk 
Vi fører et bredt utvalg av askebeger og  
avfallsbeholdere for både kildesortering  
og restavfall.

Vi viser her kun et begrenset utvalg. 
Spør oss om andre løsninger.

Eventkonsept
Konsept for større og mindre idretts- og kulturarrangementer.
Engangs avfallsbeholdere og nedbrytbare miljøprodukter til 
drikke og bespisning.



Komprimatorløsninger 
som krever minimalt med plass
Rullekomprimatorer
Ypperlig til restavfall. 
Avfallsmengden reduseres med inntil 10 ganger. 
Føres i tre standard modeller i kombinasjon med spesial- 
beholdere på 600 eller 800 liter med forsterket ramme. 
Driftssikre og lang levetid.

Elektrisk avfallspresse
For restavfall, plast og papp.
Sikker og enkel betjening.  
Tilpasset 400–1200 liter standard beholdere.
Gir plass til 2-5 ganger så mye avfall i beholderen.
Varenr. EN17001

Vi har utstyret for håndtering av matavfall
Matavfallsanlegg både for biogass og for nedbryting til tørrgjødsel.

Avfallskjølere – mini kjølerom for opp-
bevaring av matavfall. Sikrer god hygiene.  
Føres med ett, to og tre kabinett.

Et nødvendig produkt for dagligvare, det  
profesjonelle kjøkken, skoler, kantiner  
med flere.

Beholdere for organisk avfall.Ozongeneratorer  
for fjerning av lukt. Flere 
modeller. Ypperlig i kombi-
nasjon med komprimatorer.

Komprimatorer for organisk avfall.

Understell i børstet stål:  
Varenr. EN43057
Beholder 35 liter: 
Varenr. EN43046

I kombinasjon 
med løftevender.
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