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• Tar minimalt med plass
• Husholdningen får oversiktlig og ryddig avfallshåndtering 
• Kommuniserer med brukerne
• Pk. á 3 nett gir inntil 9 fraksjoner
• Design ditt eget nett

Innsamlingsnett 

produsert i innsamlet, resirkulert PET fra engangsflasker

Nettene er et praktisk hjelpemiddel for innsamling av papir, 
aviser, glass/metall og batterier, lyskilder og småelektronikk. Som 
standard fører vi tre forskjellige nett som ivaretar innsamling av 
alle nevnte fraksjoner. Nettene leveres samlet i 3 pk. eller separat. 
Hvert nett er delt inn med tre rom, eller har plass for tre fraksjoner. 
Nettene kan trykkes med logo på kantsidene.

Innsamlingsnettene tar liten plass sammenlignet med andre 
løsninger for private husholdninger og småbedrifter. De kan både 
brettes sammen og henges på vegg. Nettene er også enkle å ta 
med for tømming på kildesorteringsstasjonen i butikken eller hos 
renovatøren. 

Design ditt eget nett
Med et antall på minimum 2-3000 stk. kan nett spesialdesignes. 
Velg størrelse, farger, dekor, kort eller lang hank - eller begge 
deler. Ett, to eller tre rom. Nettene leveres standard i resirkulert 
PET som er det mest miljøvennlige materiale. Annet materialvalg 
på forespørsel. Nettene er i solid kvalitet. Gode sømløsninger og 
bl.a. kryssøm på hankene. 

Her er et eksempel på spesialdesignet nett for EnviroPac AS.  
Nettene benyttes til markedsføring på messer og utstillinger.  
Designet er hentet fra firmaets profil.

Standard nett som om ønskelig kan fås med 
påtrykket egen logo:

Stort nett for glass & metall, papir/aviser 
BxDxH: 400x220x350 mm.

Stort nett for plastforpakninger, glass og metall og  
papir/aviser 
BxDxH: 400x220x350 mm.

Lite nett for batterier, lyskilder og småelektronikk 
BxDxH: 290x140x200 mm.

Nettene er ypperlige å benytte sammen med innsamlingsmodulen 
«Samleren» for kjøpesenter. Når nettet er fullt fraktes produktene 
til «Samleren».

Eksempel på fraksjoner som  
”Samleren” kan ta hånd om:
Glødelamper, energisparelamper, 
lysrør, små batterier, sprayflasker, 
kjemikalier i små forpakninger  
(neglelakk), fargepatroner,
mobiler, klokker, mindre el-verktøy,  
termometer.

Det er en tendens til at alt for mye av husholdningens farlige avfall 
og små-elektrisk havner i restavfallet, i naturen eller settes utenfor 
avfallsbeholderne. Innsamlingsnettene er ypperlige i kombinasjon 
med renovasjonens miljøbiler. Miljøbiler henter farlig avfall og 
småelektrisk for hushodningene på avtalte hentedager.
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Samleren - Tekniske data

Varenr Mål mm B x D x H Vekt, kg

RENO5000 1000 x 600 x 2090 130

«Samleren» er utviklet for innsamling av småelektrisk, lyskilder,  
lysrør, batterier og kjemikalier i småpakninger fra konsument-
markedet. Det er fortsatt en for liten andel av disse produktene 
som finner veien tilbake fra forbruker til resirkulering og 
destruering med en forsvarlig avfallshåndtering.

«Samleren» er tenkt plassert på steder der forbruker hyppig 
ferdes, som i varehus/kjøpesenter og større markeder for daglig-
vare, hvite/brunevare, biltemabutikker, etc.

«Samleren» kan ta i mot inntil 7 fraksjoner etter behov. Flere 
innkasthull kan utnyttes til samme fraksjon. En utmerket 
plassering i varehuset er ved panteautomaten for flasker.  
Skapet kan plasseres frittstående eller innebygget i veggen. 
Samleren tømmes enkelt fra framsiden. 

Samleren er et brannisolert skap. Ved brann eller varmeutvikling i 
skapet er innkasthullet tett og ilden kveles.

«Samleren»
Gjør en innsats for miljøet!

• For innsamling av småelektrisk, lyskilder, batterier,  
 kjemikalier, mm.
• Inntil 7 fraksjoner
• Brannisolert
• Innsamlingsnett i resikulert PET for sortering i hjemmet

Renova ble tildelt Swedish Recycling Award 
for «Samleren» i 2009.

Fraksjonene samles i separate bokser inne i skapet.

Eksempel på fraksjoner: 
Glødelamper, energisparelamper, lysrør, 
små batterier, sprayflasker, kjemikalier 
i små forpakninger (neglelakk), farge-
patroner, mobiler, klokker, mindre 
el-verktøy, termometer.

Innsamlingsnett i resirkulert PET.

I kombinasjon med innsamlingsnett: 

EnviroPac introduserer innsamlingsnett som deles ut til for-
bruker. Forbruker samler og sorterer. Når nettet er fullt fraktes 
produktene til «Samleren».




