i samarbete med

Återvinningstjänster för 2013 från StädBolaget i samarbete med
Hans Andersson Recycling

Pappersåtervinning
Cirka 70 % av allt avfall på kontoret är papper vilket lämpar sig mycket väl för återvinning. Vid varje
arbetsplats står en återvinningslåda där allt papper läggs. När lådan vid skrivbordet är fylld töms den i
en returpappersbehållare som finns på ert våningsplan. När behållarna är fyllda byts de ut mot tomma,
rena behållare. Vi byter på plats, tyst och smidigt.
Pris: 194:- per hämtat 140L kärl
228:- per hämtat 190L kärl
I priset ingår hyra av behållare, hämtning av behållare på våningsplan, rengörning av behållare samt
transport till återvinningsanläggning. Inga extra kostnader tillkommer.

Sekretess
Försäkra er om att känslig information som ritningar, offerter, avtal och lönelistor inte hamnar i orätta
händer genom att använda våra låsta sekretessbehållare. Behållarna hämtas på ert kontor av vår
personal och transporteras till vår sekretessanläggning för garanterad destruktion. Personalen,
transporterna och sekretessanläggningen är säkerhetsgodkända.
Pris: 420:- per hämtat 140L kärl
465:- per hämtad 190L kärl
I priset ingår hyra av behållare, hämtning av behållare på våningsplan, rengörning av behållare,
garanterad destruktion av materialet samt transport till sekretessanläggning. Inga extra kostnader
tillkommer.

Wellpapp och kartonger
Vi tillhandahåller kontorsanpassade rullvagnar för uppsamling av wellpapp och kartonger.
Rullvagnen ryms i en miljömöbel.
Pris: 228:- per hämtad vagn
I priset ingår hyra av rullvagn, hämtning av rullvagn på våningsplan och transport till
återvinningsanläggning. Inga extra kostnader tillkommer.

Återvinningslådor
Denna låda ställs under skrivbordet för uppsamling av returpapper.
Pris: 11:- per styck

Rullvagn för återvinningslåda
Pris: 270:- per styck

SOPI påsar
Lämplig vid källsortering, utrymmessnål, arbetsbesparande samt idealisk för kontoret.
Mått: 215/150 x 350 mm.
Pris: 25:- per set om 25st

Möbler till era återvinningskärl
Om ni önskar möbler för er återvinningsutrustning erbjuder vi en serie skåp i olika
material och utförande för detta ändamål.
Pris: Vid förfrågan då detta är speciella lösningar för varje kund

Statistik och miljöredovisning
Ni erhåller statistik efter begäran från er på lämnat material så kan ni följa hur återvinningen utvecklas
på ert företag. Vi redovisar kontinuerligt vikt eller mängd av ert avfall. Informationen kan bland annat
användas för miljöredovisning och certifiering.
Ovanstående priser är exklusive moms.
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