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Kvartalsnær  
innsamling:

MILJØHUS

• Enklere avfallshåndtering og reduserte  
kostnader til renovasjon

• Mindre forbruk av drivstoff og utstlipp av CO2 
• Tryggere nærmiljø

• Mer avfall til gjenbruk og gjenvinning

For ytterligere informasjon om miljøhus:

           www.enviropac.no 

 400 06  130        info@enviropac.no

Kildesortering nære hjemmet

MILJØHUS innvendig
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Om kvartalsnær innsamling
Kvartalsnær innsamling innebærer at det plasseres 
ut kildesorteringsstasjoner i et villa/boligområde, 
nær boligene der innbyggerne naturlig beveger 
seg. I stedet for at avfall og gjenbruksprodukter 
må kjøres bort til en gjenvinninigsstasjon som ofte 
ligger langt unna, kan avfallet/gjenbruksproduktene 
samles inn og sorteres i nærheten av hjemmet. 

Renovasjonsselskapene behøver dermed ikke lenger 
tømme avfallsbeholdere for det respektive hushold, 
men kan gjøre en tømming for alle boligene 
innenfor et visst område. 

Digital kommunikasjon på utstyret sammen med 
kvartalsnær innsamling, åpner for nye måter å hente 
og frakte avfallet på.

SE FILM OM KVARTALSNÆR 
INNSAMLING HER

• Leveres i komposittprofiler

• Kundetilpasses etter mål og valg av utstyr

• Fraksjoner kan samles både til gjenvinning  
og gjenbruk

• Husene har god utlufting og er motstands- 
dyktige mot fukt og råte, enkelt renhold

• Vi tilbyr prosjektering og montering i hele  
prosjektet

• En rekke tilbehør som innendørs og utendørs 
belysning, også med solcelle, grønne tak,  
ekstra vinduer/dører, mm.

Kompositt er en blanding av tre og plast og 
inneholder naturlig fiber. Som et resultat  av dette 
kan fargene variere avhengig av eksponering 
fra sollys eller fuktighet. Styrken (dybden) på 
fargen stabiliseres vanligvis innen 6-8 uker etter 
installasjon, avhengig av værforhold. I tillegg kan 
hver batch inneholde mindre fargevariasjoner.

Husene leveres i kompositt og i følgende farger:

Hvit S 2005-Y10R   Grå S 5500-R 

Rød S 4020-Y70R Grønn S 3010-G70Y 

Sort S 7000 N

Fargene er ikke eksakte.

Miljøhusene kan innredes etter behov. Maskinelt ustyr som 
emballasjepresser, glassknusere, mm. står tørt i huset.

Om husene

Om farger og kompositt

https://enviropac.no/blog/2020/05/12/kildesortering-naer-hjemmet-gjor-det-enklere-for-alle/
https://enviropac.no/blog/2020/05/12/kildesortering-naer-hjemmet-gjor-det-enklere-for-alle/
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Standard hus

• 4000x6000 mm (24 kvm)

• Støpt dekke

• TP 45 med kondensbeskyttelse

• Komplett drenering

• 4 stk vinduer i pleksiglass

• Dør i aluminium med alumønster 12x21 mm

• Vegger i komposittprofiler, se farger side 2 

• Nett i aluminium for ventilasjon i vegg

• Klargjort for låsesystemer

Tilbehør:

• Dørhengsler klargjort for el.system

• Pulverlakkerte aluminiumsprofiler 

• Solceller   

• Innendørs og utendørs belysning 

• Overbygget inngangsparti

• Ekstra forsterkninger mot påkjørsel

• Sedumtak (grønt tak)

• Ekstra dør

• Konstruksjonstegninger

• Bygningstegninger

Modell JULAREN

Miljøhusene kler sine omgivelser. Å samle den kavartalsnære 
innsamlingen gir store fordelel både for husholdninger og nærmiljø.

Husene kan tilpasses etter behov både med 
antall moduler, utstyr og farger.

Et miljøhus i kompositt er motstandsdyktig mot fukt og råte 

og lett å holde rent. En klar fordel i tøffe miljøer. Kompositt 

er profiler tilvirket i gjenvunnet plast med iblandet trefiber. 

Kundetilpassede innsamlingsnett i resirkulert PET kan benyttes til 
å frakte avfallet fra husholdningen og til miljøhuset. Papp/papir, plast, 

glass & metall, ja til og med matavfall, som Maren IKS har testet ut.  
Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om våre nett.
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Standard hus

• Materiale i vedlikeholdsfri kompositt, farger se side 2 

• 4000x6000 mm (24 kvm)

• Støpt dekke

• TP 127 med kondensbeskyttelse

• Komplett drenering

• 4 stk vinduer i pleksiglass

• Dør i aluminium med alumønster 12x21 mm

• Vegger i komposittprofiler, se farger side 2

• Nett i aluminium for ventilasjon i vegg

• Klargjort for låsesystemer

Tilbehør:

• Dørhengsler klargjort for el.system

• Pulverlakkerte aluminiumsprofiler

• Solcellepakke  

• Innen- og utendørs belysning

• Overbygget inngangsparti

• Ekstra forsterkninger mot påkjørsel

• Sedumtak (grønt tak)

• Ekstra dør

• Konstruksjonstegninger

• Bygningstegninger

Modell ROXEN

Horten kommune har valgt modell Roxen som er satt opp ved 
Holtan Ungdomsskole.

Miljøhuset støpes og monteres 
på stedet.

Miljøhuset kan installeres 
med brannslukningsutstyr.

Kundetilpasset: vinduer, én, flere, eller 
ingen dører, med eller uten strøm/solcelle, 
ekstra forsterkninger, takkonstruksjon mm.

Takene kan leveres med Sedium tak.

Mange muligheter med våre miljøhus:
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Vi kan også levere utendørsmøbler i helt vedlikeholdsfri kompositt. Møblene passer på rasteplasser, 
campingplasser, undervisningsbygg, parker og steder der det sjelden blir satt av driftsmidler til vedlike-
hold. Med kompositt holder møblene seg like fine år etter år – en langsiktig investering.

Produkter for kvartalsnær innsamling i vårt sortiment:
EnviroPac kan tilby en rekke produkter under kategorien kvartalsnær innsamling

Miljøhus Omberg  
beholderskjulere

leveres i flere  
materialvalg

Miljøskap i kompositt, 
impregnert tre eller 

brannsikre i stål

Bunntømte containere 
i flere varianter 

Mobil 
gjenbruksstasjon

Møblene føres i flere  
farger, se oversikt side 2.

HELT VEDLIKEHOLDSFRIE UTENDØRSMØBLER. LIKE FINE ÅR ETTER ÅR!

Utendørsmøbler i kompositt/ kompositt og stål



Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.  

Salg & service i hele Norge. 

Ta kontakt med oss for en avtale:  
info@enviropac.no - tel. 400 06 130

Kundesenter og lager
Vi har korte leveringstider på vårt lagersortiment fra vårt lager syd for 
Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til 
komprimering. I tillegg kildesorteringsløsninger i flere størrelser, farger og 
kombinasjoner. I Enebakk utenfor Oslo finner du våre containere på et av 
Norges største depoter og spesialverksted for ombygging og vedlikehold.

Service
Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi 
tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene 
og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil 
over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen 
kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

Om EnviroPac AS
Vi er en del av SULO Group, som er en global aktør på utstyr til 
kildesortering, oppbevaring og behandling av avfall. I Norge består vår 
virksomhet i tillegg til EnviroPac av våre datterselskaper Euroteknikk AS 
og EnviroPac Utleie AS. 

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig 
miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta 
kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Ny webløsning med 
webshop
Fra våre produktsider kan du 
sende forespørsel på produkter 
og løsninger. Registrer ditt 
firma som kunde, og du kan 
handle med oss i webshop på 
utvalgte lagerførte varer. Du får 
også tilgang til innkjøpslister  
og salgshistorikk.

enviropac.no


