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GRØNTAREAL  
OG OFFENTLIG 
UTEMILJØ

Ønsker dere en mer hygienisk avfallshåndtering 
og et trivligere miljø?

Ring  

 400 06 130

 info@enviropac.no

Produkter og løsninger for avfallshåndteringen
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  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no

- maskiner og utstyr til kildesortering
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Ta kontakt for en konsultasjon og befaring

Hotline for  
GRATIS rådgivning
 400 06 130

 info@enviropac.no

En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever 
praktisk tilrettelegging og utstyr tilpasset de ulike 
behov. Som du ser i denne katalogen fører vi flere 
typer løsninger som både erstatter og kompletterer 
hverandre. I valg av løsning er det viktig å ta hensyn 
til både type avfall og avfallsmengder, grunn- og 
bygningsmessige forhold sammen med offentlige  
lover og regler.

Med vår erfaring fra både sameier/borettslag og 
profesjonelle eiendomsprosjekter innenfor både 
offentlig og privat sektor, kan vi fylle rollen som 
en totalleverandør. Vår bistand kan omfatte alt fra 
utvikling, kommunale søknader, prosjektledelse, utleie, 

Veien til en optimal 
avfallsløsning
  Borettslag og sameier – eiendomsprosjekter i det private og offentlige rom

BEFARING

PRODUKTER OG 
LØSNINGER  

INKL. KOSTNADS- 
OVERSLAG

PRISTILBUD 
PRODUKTER OG 

TOTAL- 
ENTREPRISE

PROSJEKTERING  
NØDVENDIGE 

SØKNADER

GRUNNARBEIDER 
OG MONTERING

FERDIGSTILLELSE
SERVICE OG 

VEDLIKEHOLD

VI LEVERER HELE ELLER DELER AV PROSESSEN

finansiering og ren rådgivning, eller vi samarbeider med 
andre aktører som entrepenører, anleggsgartnere og 
renovatører og gjør deler av prosjektet.

For å møte den nye sirkulærøkonomien handler det mye 
om å bidra til å redusere mengde avfall, mer gjenbruk 
og økt bruk av sekundære råvarer i omløp. Utstyret til 
kildesorteringen og hvordan løsningen legges opp blir 
dermed helt avgjørende. 

Riktig utstyr – sammen med de riktige løsningene – 
gjenvinner verdier.
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Iceberg og nyheten M4
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OneStopShop - Kjøp, leie, leasing

Kjøp – leie – leasing
Vi har gode tilbud på utleie av maskiner og utstyr. Både kort- og langtidsleie.
Leie gir økt fleksibilitet!
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Sesam containere og
vippecontainere
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ILAB BM-containere
for hjullaster/lastemaskin

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering
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Iceberg
Helt nedgravde containere med Iceberg innkast-
topp og skjulte løftekroker er blitt utrolig 
populær i sameier og borettslag. Når det stilige 
og minimalstiske designet tilpasses omgivelsene 
med tilhørende fargekombinasjoner og grunn-
entrepenørløsninger er dette med på å heve 
miljøprofilen.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering
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Anlegget er bygget opp med en mur kledd med torv  
for å få en naturlig overgang til parkområdet.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering



M4 OG ICEBERG- SAMME CONTAINERLØSNING!
 

Utformingen på yttercontaineren har en utkraging både oppe  
og nede som gjør det enkelt å plassere containerne helt inntil  
hverandre.

• Arealbesparende
• God drenering
• Leveres i 3 – 4 – 5 m3

Yttermål 4m3: 1725 x 1725 x 2425 mm. Vekt 4,3 tonn
Yttermål 5m3: 1725 x 1725 x 2935 mm. Vekt 5 tonn

Helt nedgravde  
containere

LØFTESYSTEMER
SULOICEBERG leveres med flere løftesystemer. I Norge benyttes mest 
1- og 2-krokssystem samt Kinshofer. 

1-krok systemet kan benyttes av vanlige kranbiler. Her er en stor luke 
som åpnes og avfallet tømmes. 

2-krok systemet er basert på bruk av tradisjonelle kraner og kan 
håndteres av de fleste renovatører. Den ene kroken benyttes til å 
løfte, den andre til å manøvrere bunnluken som er delt i to. 

3-krok system brukes hvis det er delt kammer i innercontainer.

GANGPLATTFORM
Plattform leveres standard i stål med «anti-skli» mønster. I tillegg 
kan plattform leveres med et gummibelegg i rødt eller sort samt 
forberedt for belegningsstein.
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Brynseng Skole i Oslo valgte Iceberg 
innkasttopp med skjulte løftekroker.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

Yttermål:  
1725 x 1725 mm.

SIKKERHETSSYTEM
Velg mellom 2-flaps og sikkerhetsplatform med motvekts-
system.



Mål innkasthus, HxBxD:  
1108x770x598

Mål innkasthus inkl. løftekrok: 
HxBxD: 1449x800x780 mm.

M4 - serviceteknikernes favoritt! 
Føres i 3, 4 og 5 m3. Utsiftbare løftesystemer: Kinshofer, 1-krok, 2-krok, 3 krok.

• Sylinder- eller elektronisk lås

Iceberg
Stilrent og tiltalende design som passer inn i de fleste miljøer, enten det er i borettslaget eller i 
byens offentlige rom. Vi har levert mange flotte prosjekter som vist på side 4,5,10 og 11.

• Leveres i 3, 4 og 5 m3

• Skjult eller åpent løftesystem

• Sylinder- eller elektronisk lås

• Valgfri farge innenfor RAL fargeskala

• Glatt eller hammerslagstruktur

• Innkast, kapasitet fra 40-110 liter
 – Skuff
 – Glass
 – Papir

”DESIGN TO ORDER”
SULO nedgravde containere har flere individuelle designmuligheter. 

I basisutvalget er det flere valg av topper, farger og lakkfinsh  
som hammerslaglakk og konvensjonell pulverlakkering samt anti-grafitti 
voks. Farge kan velges innenfor RAL fargeskala. Standard farge er grå RAL 
7021.

Det er mulig å ha forskjellig 
farge på beholdere etter 
fraksjon eller deler av 
beholder, f.eks. partiet i 
midten på innkasttoppen 
kan lakkeres i en annen 
farge eller det kan designes 
fraksjonsmerker i henhold 
til kundes ønske.

INSTALLASJONER

Leveranse til Fernanda Nissen skole i 
Oslo med SULOICEBERG Zoetermeer 
med skjulte løftekroker. Plassering av 
containere med avstand.

Omlasting av SULOICEBERG fra 
trailer til kranbil.

Leveranser til Ris skole og Historisk 
Museum i Oslo. SULOICEBERG med 
skjult løftesystem. Containerne er 
plassert helt inntil hverandre.

Sikkerhetsplattform
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NYHET!

Fotpedal med anti- 
hærverk funksjon.

Velg overflate i glatt eller 
hammerslagstruktur.  
Valgfri farge innenfor  
RAL fargeskala.

Enkel service-
tilkomst. Ingen 
løse komponen-
ter når dekslet 
åpnes.

Velg innkast: Trommel, skuff, glass eller papir.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering



Semi-nedgravde er et rimeligere alternativ enn helt nedgravde 
og løsningen velges av mange borettslag og sameier. Paneler 
kan leveres i tre eller aluminiumprofiler.

• 70 % av kapasiteten er plassert under bakken
• 1,3 – 3 – 4 – 5 m3
• Låsbare luker tilpasset avfallsfraksjon
• Flere typer/farger på lokk, også for universell utforming
• Spesialsekk for glass og metall
• Egen beholderløsning for matavfall
• Tilbehør: Engangssekker og diverse utstyr for brannikkerhet

BEHOLDEREN
Containerne har en helt ny og stabil oppbygging spesielt utviklet for 
nedgraving. Beholderen i bunn er utviklet av 10-12 mm polyetylen og 
er helt tett. De har øyebolter slik at de er enkle å sikre og plassere ved 
nedgravingen. 

På framsiden av beholderen er det en innebygget lås for lokket 
som åpnes med en spesialnøkkel. På baksiden finnes en utvidelse 
som utgjør feste for gangjern av typen ”spring up”, som er en 
utprøvd løsning fra bilindustrien, samt spennskruer fra de syrefaste 
stålbåndene som holder den utvendige kledningen på plass. 

Langs beholderen løper en drenerings-
kanal. For å rengjøre skyllvann og 
suge opp eventuelt overskuddsvann 
kobler man enkelt til en slange med 
hurtigkobling på beholderens bakside. 

LOKK OG LUKER
Vi tilbyr et bredt utvalg av lokk og luker til beholderne.  
Luker med farger og innkaståpninger etter ønske.

Lokk med vanlig søppelinnkast,  
300 mm i diameter og vertikalt 
oppheng. Kan også forborres for 
ASSA-låssylinder.

Lokk med flat innkastluke med Ø600, 400 og 300 mm.

Semi-nedgravde  
containere

Luker for kildesortering:

Lokkene leveres i ulike farger for effektiv kildesortering av glass, papir, 
restavfall m.m. Alle lukene kan leveres med lås. Lokk med sylinderåpning 
kan leveres sammen med beholder på 5000 liter. Lukene symbolmerkes 
med type avfall.
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På Prestgård i Tønsberg ble det i samarbeid med VESAR 
valgt samme fraksjonsfarger på innkastlukene som det 
er på innsamlingsbeholderne i kommunen. Det oppnås  
med dette en tydligere kommunikasjon med brukerne, 
både med husholdningene og renovatørene. 

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering



Wave kan plasseres direkte på underlaget eller 50 cm under bakke-
nivå med da større kapsitet. Føres med 1, 2 eller 4 innkast tilpasset 
fraksjon. Føres i standard fargene grå RAL 7046 og grønn RAL 6005. 
Lås kan leveres til lukene som tilbehør.

Wave bunntømte containere plasseres direkte på underlaget 
og trenger minimalt med grunnarbeider.

• Innkastluker tilpasset avfallsfraksjon
• Bruttovolum fra 1,4 – 3,6 m3
• Ett eller to innkast fra en eller begge sider
• Standard grå eller grønn farge
• Lås leveres som tilbehør
• Spesialløsning for matavfall

Wave og RMP 
overflate- 
containere
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Wave og RMP er en utmerket løsning for 
sameier og borettslag, offentlig rom og 
villaområder. 

Løsningen er økonomisk sammenlignet med 
nedgravde og semi-nedgravde løsninger.

ADGANGSKONTROLL OG OVER-
VÅKING AV FYLLINGSGRAD
For å begrense bruk kan tilgang til 
innkastet utstyres med adgangskontroll 
i form av nøkkel med sylinderlås eller 
nøkkelkort. Nøkkelkortet kan også 
utstyres med unik ID. F.eks. kan antall 
åpninger registreres pr. bruker. 

På innsiden kan det også festes en sensor 
som måler fyllingsgraden i containeren. 
Denne knyttes direkte opp mot renovatør 
via GPS, Google maps, web, mail eller 
SMS. Renovatør vil da få fyllingsgrad på 
alle containere og vil kunne planlegge 

innsamling på beste mulig kostnadseffektive måte.  Dette medfører også ofte 
besparelser for miljøet bl.a. i form av mindre utslipp av CO2.

NIVÅMÅLING
Nivåmåleren plasseres 
inne i beholder og sender  
data elektronisk til renovatør. På grunnlag av 
innkomne data fra alle nivåmålere utarbeides 
daglige ruter for henting. Systemet er meget 
kostandseffektivt i større prosjekter. Ta kontakt  
for nærmere informasjon.

DIVERSE TILBEHØR
• Automatisk slukkeampulle med hurtig  

utløsning av brannslukkemiddel
• Engangssekker til semi-nedgravde
• Ozonanlegg

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

RMP bunntømte containere plasseres direkte på  
underlaget og trenger minimalt med grunnarbeider.

• 2-krokssytem

• Stamme av varmegalvanisert stålkonstruksjon

• Stålplater og innkastluker i pulverlakkert alusink

• Bekledning i helt vedlikeholdsfri polyplank

• Standard farge grå og grønn

• Kan fås med innkastluker på begge sider

• Lukene kan leveres med sylinderlås

• Volum fra 1 - 3,7 m3

RMP kan plasseres direkte på underlaget eller ca. 50 cm under 
bakkenivå.

Det er også en modell for matavfall hvor veggene er lakkert slik at 
sinkutslipp unngås. I tillegg har beholderen en strømpe som også 
beskytter veggen. 
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Semi-nedgravd
Våre semi-nedgravde løsninger leveres i fire 
størrelser: 1,3 – 3 – 4 – 5 m3. 

Ytterkledning leveres med stående trykk-
impregnert trepanel eller aluminiumskledning. 
I tillegg stående paneler med kompositt i fire 
farger: Lys/mørk brun og lys/mørk grå.

Beholderen for restavfall har engangssekk 
for enklere renhold.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering
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- maskiner og utstyr til kildesortering



MILJØSKAP FOR AVFALLSBEHOLDERE
Miljøskap for avfallsbeholdere tilpasses borettslagets behov både etter avfallsfraksjoner og mengde avfall. Flere 
farger og innkastluker. Materiale i helt vedlikeholdsfri polyplank eller trepanel. Kapasitet pr. enhet fra 240 – 1000 
liter. Skapene leveres med ulike låssystemer. Kan også leveres med brannampulle/brannhemmende innvendig 
kledning. Design ditt miljøskap som du selv ønsker. Se digital inspirasjonsløsning på www.enviropac.no/kildesortering 
utendørs.

MILJØHUS
Vi leverer miljøhus i kompositt bestående av resirkulert plast innblandet trefiber. Husene er motstandsdyktige 
mot fukt og råte og enkle å holde rene. Husene leveres prefabrikerte på en stamme av aluminiumsprofiler. Føres i 
standardmodeller, men kan også tilpasses etter behov. Stor valgfrihet på lengde, farger, vinduer, dører og tak. Ta 
kontakt for nærmere informasjon.

Inne

Miljøskap/  
miljøhus
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Se prosjektløsninger  
på side 14 og 15.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering



BRANNSIKRE SKAP I GALVANISERT LAKKERT STÅL 
Leveres i størrelser tilpasset 240-1000 liter avfallsbeholdere med  
inntil 4 rom pr. modul

• Valgfri farge innenfor RAL fargeskala
• Kan folieres for å imitere tilliggende fasader
• Modulbasert
• Innkastluker med vippelokk. Leveres også uten innkastluker
• Kan leveres med låsbare dører/innkastluker 
• Justerbare ben

Brannsikkerhet
Løsningen er testet av Sintef. Kunde oppfordres 
til å ta kontakt med brannetat og forsikrings-
selskap da kravspesifikasjon kan variere.

"HUNDETOALETT" 

Egen avfallsbeholder til hundeposer sørger for god 
kommunikasjon med hundeeierne. Beholderen har 
innebygget dispenser for posene.

Klargjort for montering både på stolpe og vegg.
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LÅSBARE SKAP FOR SYKKELPARKERING

Føres i to størrelser. BxDxH:  
2 rom: 2100x1516x2210 mm 
3 rom: 3115x1516x2210 mm

Leveres med system-/ 
digital lås.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

B x D mm. Alle skap har høyde på 1713 mm.
120/140 liter 340/440 liter 660 liter/ 

kortside fram
660 liter / 
bredside frem

1 rom 945x800 959x1112 (975) 1085x1516 (1380) 1461x1112 (975)
2 rom 1630x800 1848x1112 (975) 2100x1516 (1380) 2852x1112 (975)
3 rom 2315x800 2737x1112 (975) 3115x1516 (1380)
4 rom 3000x800

(Dybdemål satt i parentes er uten takutstikk)

Mål. Brannsikre skap til avfallsbeholdere. 
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Lys opp utemiljøene
Beboerne får en tryggere og mer praktisk løsning 
når de skal ut å tømme avfallet etter mørkets 
frembrudd.

LED-belysningen monteres i underkant av 
takutspringet over innkastlukene. Enkel 
installasjon ved hjelp av 240V stikkontakt inne i 
skapet. LED-belysningen har levetid på ca. 30 000 
timer/ 400 lumen/ fargetemperatur 3000K. 

Løsningen kan ikke ettermonteres på allerede 
leverte skap som er i markedet i dag.

Miljøskapene leveres ferdig montert fra fabrikk 
De leveres komplett med gulv, luker, trilleramper 
og justerbare ben. Ved leveranse løftes de til 
ønsket plassering med kranbil og vi installerer de 
siste detaljene slik at skapene er klare til bruk fra 
første stund.

Skapene tilpasses til hver enkelt kunde på alt fra 
materiale til innkastluker. Innkastlukene kommer 
i tre ulike varianter, runde, rektangulære og 
papirslisse. 

Flere velger å få innkastlukene klargjort for lås, slik 
at de enkelt kan begrense hvem som har tilgang 
til å kaste avfall ved å få montert låssylindre.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

Mål. Miljøskap til avfallsbeholdere .
  

Art. nr Ant. beholdere 
med max volum L

B x D x H mm Inkl. takutspring B x D mm

2689-01 1 x 240 830 x 840 x 1570 900 x 1030
2689-02 2 x 240 1580 x 840 x 1570 1650 x 1030
2689-03 3 x 240 2330 x 840 x 1570 2400 x 1030
2690-01 1 x 370 1000 x 985 x 1680 1070 x 1200
2690-02 2 x 370 1920 x 985 x 1680 1990 x 1200
2690-03 3 x 370 2840 x 985 x 1680 2910 x 1200
2690-04 4 x 370 3760 x 985 x 1680 3830 x 1200
2691-01 1 x 660 1000 x 1370 x 1680 1070 x 1570
2691-02 2 x 660 1920 x 1370 x 1680 1990 x 1570
2691-03 3 x 660 2840 x 1370 x 1680 2910 x 1570
2691-04 4 x 660 3760 x 1370 x 1680 3830 x 1570
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Godthaabhaven Boligsameie 

Ved Bærum kommune sin overgang til ny kilde-
sorteringsløsning, førte det til at Godthaabhaven 
Boligsameie ønsket å legge om sin avfallsløsning.

Vi opparbeidet flere standplasser langs innkjørsel-
en til sameiet, slik at alle beboere har kort avstand 
til sine nærmeste avfallsbeholdere. De ønsket 
skap i trykkimpregnert trepanel, slik at de etter 
hvert kan male skapene i farger ellers brukt i 
sameiet.

Skapene er plassert trappet, for å følge hellingen 
i veien.

Sameiet ønsket i tillegg å ha egne 
avfallsbeholdere til hundeposer, for å tydeliggjøre 
hvor de skal kastes. På denne måten unngår de 
at hunde-posene kastes i naturen, eller at noen i 
farten kaster de i feil fraksjon.

Dønskitoppen Boligsameie i Bærum
Sorterer mat, papir, plast og rest. Sameiet hadde 
miljøskap fra før og valgte å videreføre i samme stil 
da Bærum Kommune gikk over til å sortere på flere 
fraksjoner.

Skapene ble da levert ferdig beiset i samme farge-
koden som de har på gjerder  og skap fra før.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

Se digital inspirasjonsløsning på  
www.enviropac.no/kildesortering utendørs



Avfallsbeholdere
kundetilpasset

NORSK DESIGN PÅ SITT ALLER BESTE - NOBEL OG KONSIS 
Velkjente og anerkjente utendørs avfallsløsninger.

• Hele produktfamilier, også med benker

• Ergonomisk og funksjonell

• Kan settes i sammen til kildesorteringsstasjoner

• Innvendig sekkestativ - enkel tømming

• Dekor/farger og fraksjonsmerking etter behov 

ARENA 

En av Sveriges mest solgte løsninger til utendørsarenaer. 

• Stor kapasitet – inntil 125 liter

• Innkast tilpasset fraksjon

• Dør i front og sekkestativ gir enkel tømming

• Dekor/farger og fraksjonsmerking etter behov

PUTIN
Norskproduserte Putin er en populær serie. Leveres med 1-2 
eller 3 moduler og kildesortering på stedet etter behov.

• Innkast fra én eller to sider

• Innkast kan tilpasses avfallsfraksjon

• Med/uten askebeger

• 1-2-3 moduler 

• Uttrekkbart sekkestativ – enkel tømming

• Dekor/farger og fraksjonsmerker etter behov
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AVFALLSLØSNINGER SKAL SEES, MEN IKKE SYNES
For helheten er det viktig at avfallsløsningen blir en del av både bygningsmessig arkitektur og bedriftens profil. 
Samtidig må den være tydelig nok slik at det er enkelt å kaste avfallet i riktig avfallsbeholder. Vi har valgt å samarbeide 
med Skandinaviske leverandører som gir oss muligheten å tilby fleksible og kundetilpassede løsninger. Økonomisk er 
tilpasninger innenfor farger og dekor en mindre merkostnad som oppleves overraskende positivt. Samtidig har vi også 
muligheter for mer avanserte tilpasninger og spesialdesign for de som ønsker noen helt unikt.  

Ta kontakt med oss for et besøk på vårt showroom som har utstilt flere kildesorteringsløsninger.

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering



SEKKESKAP FOR KILDESORTERING
Tar det helt ut på design om du ønsker det!

• Sortering fra 1-4 fraksjoner med innkast fra to sider

• To typer toppskilt, høy og lav

• Vippbart sekkestativ – funksjonell tømming

• Askebeger kan monteres på siden av stasjonen

ARENA 

En av Sveriges mest solgte løsninger til utendørsarenaer. 

• Stor kapasitet – inntil 125 liter

• Innkast tilpasset fraksjon

• Dør i front og sekkestativ gir enkel tømming

• Dekor/farger og fraksjonsmerking etter behov
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Kortreiste norske designprodukter i stål – Grafittgrå eller 
lakkert i ønsket farge innenfor RAL fargeskala – leveres 
med/uten askebeger, enkeltbeholder/kildesorterings- 
stasjon, innkast fra to sider, innen- og utendørs bruk. 

Si det med farger

OCTA 

Octa er utviklet i samarbeid med flere av landets kommunale 
park og idrettsavdelinger. Løsningen er utrolig robust og tåler 
de fleste utendørsmiljøer. 

Består av tre modeller; Octa 60 med 
frontdør for stolpe. Octa 100 med 
sideinnkast og låsbar dør, og Octa 
100 med vippefront. 

Valgfri farge etter RAL fargeskala.

SORTIFY 

Total kapasitet på 270 liter! En utrolig populær løsning på 
det svenske markedet. Solid konstruksjon. Tilpass dekor og 
fraksjoner etter behov.

• 1-4 avfallsfraksjoner

• 4x70 liter sekkestativ

• Farger og dekor etter behov

• Fundament i to versjoner: Stålkonstruksjon, vekt 85 kg. 

Betongelement vekt 170 kg. 

• Begge er utspart for jekketralle/truck.

• Enkel tømming

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
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Fellesarealer
Ute

Den nye sirkulærøkonomien med endrede krav til gjenbruk og resirkulering krever at vi tenker større grad kilde-
sortering også utendørs. For helheten er det viktig at avfallsløsningen er en del av landskapet og  tilpasset øvrig 
design og bygningsmasse. 

Vi må stille spørsmålene: 

• Er avfallshåndteringen forankret i ledelse og bedriftens firmaprofil
• Hvilke type avfallsfraksjoner oppstår på stedet
• Hvor store mengder
• Hvordan merke avfallsløsningen med de forskjellige  

fraksjoner slik at det kommuniseres godt med brukerne?
• Hvor ofte tømmes beholdere
• Hvor ofte henter renovatør
• Krav til trivesel og hygiene
• Andre forhold

Dette vil danne grunnlaget for en avfallsanalyse og vårt  
forslag til valg av utstyr i alle rom hvor avfallet oppstår.  
Den store utordringen for å lykkes er å skape sammen- 
hengen - den røde tråden - mellom alle aktører helt fra  
arbeidsplassen via renhold og mellomlagring til renovatør  
og avfallet levert til gjenvinning og gjenbruk.

INNGANGSPARTIET OG DET OFFENTLIGE ROM

Løsning med innkast fra to sider. Fra 1-4 typer avfallsfraksjoner. 
Vippbart sekkestativ-enkel tømming. Leveres med/uten toppskilt. 

Valgfri farger og dekor innenfor RAL-fargeskala.
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UTENDØRSMØBLER I GJENVUNNET PLAST SOM KAN STÅ UTE – 
ÅR ETTER ÅR

Picknickbord leveres med 2/4 benker Opal bord + 2 benker uten rygg

Opal benk med rygg

Stabil konstruksjon med galvanisert understell og profiler i sort gjenvunnet 
plast. Plasten tørker raskt etter nedbør og behøver ikke males eller oljes. Helt 
vedlikeholdsfirtt. Vekten på en gruppe er ca. 150 kg. Opal bord/ benker selges 
også enkeltvis.

Møblene passer i de fleste offentlige miljøer som kjøpesenter, parker, torg, 
borttslag, fritidsanlegg, rasteplasser, mm.

HELT VEDLIKEHOLDSFRIE!
Ingen behov for vinterlagring – kan stå ute hele året!

Med stumpekule og vær- 
beskytter for veggmontering. 
HxBxD: 370x175x90 mm.  
RP29160

Søvfarget askebeger 
med veggfeste. 

Beholder i aluminium. 
Askehode i galvanisert 

stål. Enkel tømming med 
dreiefunksjon. 

ØxH: 100x420mmEnkel tømming 
med dreiefunksjon. 
GM11525

Med rist og stumpekule i rustfritt stål. Grafittgrå/rød. 
Tilbehør: Kjetting og indre beholder. Kan fylles med 
sand for bedre stabilitet. ØxH: 420x480 mm 
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Alt på ett sted - 
             One stop shop

Nytt sentrallager og distribusjonssenter på  8000 m2

Flere av de løsninger som er presentert i denne 
katalogen har vi til enhver tid på vårt lager i 
Follo, Akershus. 

One stop shop gir mer effektiv økonomistyring 
i prosjektene. Både bedre lønnsomhet og en 
tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte
den nye sirkulærøkonomien.

Mange nyheter i 2017, både for et ryddig og 
effektiv utemiljø, skoler og undervisningsbygg, 
avfallsrommet, farlig avfall og sekker
i resirkulert plast for optisk sortering.

Ta kontakt med oss for en avtale/ bestill vår 
hovedkatalog på: info@enviropac.no

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

SIRKULÆR ØKONOMI:

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

    Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆR ØKONOMI
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VI TILBYR MASKINER OG 
CONTAINERE TIL LEIE I 
ANLEGGSPERIODEN

Å kildesortere og bringe avfall og råvarer tilbake til gjenbruk og 
resirkulering er en viktig del av bedriftens bærekraftige utvikling i 
den sirkulære økonomien. Å ha system på avfallshåndteringen gir 
ofte et pluss til høyere produktivitet og effektivitet samt at det 
frigjør plass og det blir ryddig og triveligere arbeidsmiljø. 

Reduserte kostnader til renovasjon kan oppnås på flere områder, 
men alltid like aktuelt er det å kildesortere og komprimere 
avfallet på stedet. Da får vi færre hentinger, mindre transport og 
dermed lavere transportkostnader og utslipp av CO2. Sortert og 
høykomprimert avfall blir også ofte til en inntektskilde som bidrar 
til bedre lønnsomhet.

Hos oss kan du leie utstyr til oppbevaring og komprimering av 
avfallsfraksjoner som trevirke, plast, papp/kartong, restavfall, 
isopor, mm.

Av utstyr nevner vi komprimatorer, emballasjepresser, Sesam og 
vippecontainere, avfallscontainere, mm. .

Be om tilbud på leasing og finansiering!

Tel. 06130
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Kjøp – leie – leasing
Vi har gode tilbud på utleie av maskiner og utstyr. Både kort- og langtidsleie.
Leie gir økt fleksibilitet!
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Enkel, økonomisk og sikker håndtering

Modellene 470, 900, 1000, 1800 
og 2600 kan hente fra to sider

Rasjonell transport Tømming av Binge skjer uten 
at fører forlater truck
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Binge  
containere

GOD TOTALØKONOMI
Mindre containere for truck med gaffelspreder.

Binge er blitt et begrep for gode og effektive 
løsninger for håndtering av overskuddsavfall og har 
neste dobbelt så stor kapasitet som en tradisjonell 
vippecontainer. Binge er rasjonell drift ved at antall 
tømminger og tidsbruk pr. tømming reduseres.

• Stort produktspekter med forskjellige løsninger 
og tilbehør

• Leveres med eller uten hjul
• Sikre arbeidsforhold
• Rasjonell transport
• Leveres standard i RAL farge blå 5005.  

Andre farger: Gul, rød, hvit, svart.
• Tilbehør som aluminiums lokk med gassdempere, 

ører for krokløft, flere stålkvaliteter, spesial-  
containere i format og form

Vi fører også vippecontainere i flere utførelser 
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ILAB  
BM-containere

FOR HJULLASTER/LASTEMASKIN
ILAB er Skandinavias ledende leverandør av containere for innsamling, 
sortering og transport av avfall. Kvaliteten på stål, sveisearbeid, og 
lakkeringsprosesser ligger til grunn for ILABs posisjon som markedsleder. 

Vi tilbyr et bredt sortiment innenfor hjullaster/ lastemaskin, som det er 
mulig både å eie og leie. 

For ytterligere informasjon, se: http://ilabcontainer.se/nb/

BM-B med lav innkasthøyde: 3 -5 -8 -10 m3 BM-C: 10 – 15 m3 BM-D: 3 – 5 – 8 – 10 m3

  •  tel. 400 06 130  •  enviropac.no •  info@enviropac.no
- maskiner og utstyr til kildesortering

NYHET!
Sedimenteringscontainer for 
anleggsarbeide og bygningsprosjekter. 
Kan bestilles med inntil tre skillevegger. 
Gangbroen gir en sikker og god oversikt 
i de tre kamrene og rekkverket kan 
felles ned ved transport. Innsiden av 
containeren er lakkert med Inerta for  
en høyere korrosjonsbeskyttelse.



Vi samarbeider med kundene fra innledende 
rådgivning, gjennom hele salgsprosessen, til 
langsiktig support fra våre service- og salgsteam. 

En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning  
bidrar til å redusere mengde avfall, mer gjenbruk og 
økt bruk av sekundære råvarer i omløp.

Riktig utstyr - sammen med riktige løsninger - gjenvinner verdier.

EnviroPac AS er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering, komprimering og  
behandling av avfall. Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. Salg & service i hele Skandinavia.

Ta kontakt med oss for en avtale/bestill vår hovedkatalog på: info@enviropac.no  -  tel. 06130
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A part of San Sac Group Riktig utstyr 
gjenvinner verdier
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SIRKULÆR ØKONOMI

Riktig utstyr 
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SIRKULÆR ØKONOMI:

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

    Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

Riktig utstyr 
gjenvinner verdier

Riktig utstyr gjenvinner verdier
SIRKULÆR ØKONOMI

EnviroPac har Norges største utvalg av utstyr til kildesortering

"One stop shop" og 8000 m2 lager gir effektiv økonomistyring i prosjektene

Vi er rådgivende og tilpasser om ønskelig løsninger til firmaets profil/
byggets arkitektur med logo, farger og design

Sammen med våre kunder utvikler vi en miljøvennlig, økonomisk og
fungerende løsning

Eget showroom i Oslo

Salg og service i hele landet











Service og vedlikehold

Våre løsninger er konstruert for lang levetid 
og vi samarbeider med ledende produsenter 
og leverandører i Norden og ellers i Europa.  

EnviroPac dekker hele Norge sammen med 
servicepartnere, og gir assistanse, utfører 
installasjon og tar periodisk service på 
anleggene.  

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale 
og det kan inngås 24 timers telefonvakt og 
serviceassistanse.  


