
AVFALLS-
MERKER

Avfallsmerking er et viktig tiltak for en vellykket kidlesortering. Lik merking 
på jobben, i parken og hjemme gjør det enklere for alle å kildesortere riktig.

Her kan du velge avfallsmerking fra vårt standard sortiment eller vi kan  
utarbeide design individuelt tilpasset prosjektet.

info@enviropac.no / Tel: 400 06 130

Avfallsmerking er viktig for en effektiv kildesortering!  
Bestill på enviropac.no / kundeservice@enviropac.no
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I prosessen med å tilrettelegge for en vellykket kildesortering, er det flere tiltak som er 
avgjørende. Vi nevner:

• Plassering av kildesorteringsløsning i forhold til der hvor avfallet oppstår

• Kildesorteringsløsningen er riktig dimensjonert i forhold til mengde avfall

• Enkelt for renholdspersonalet å tømme og gjøre rent

• Innkastet på avfallsbeholder er tilpasset type avfall  

• Kildesorteringsløsningen er tilpasset lokasjon og omgivelser på design

• Renovatører henter når kildesorteringsløsningen er full slik at ikke avfall flyter utover

• Avfallsmerkingen på kildesorteringsløsningen kommuniserer tydelig med brukeren 

• Avfallsmerkingen er tilpasset kildesorteringsløsningen på design og omgivelser 

• Felles farger og symboler for samme avfallstype i hele Norge

Tydelig kommunikasjon med brukerne er viktig for en vellykket kildesortering

Målet med kildesortering er å få renere avfallsfraksjoner -   
slik at størst mulig andel av avfallet kan gå til gjenvinning og gjenbruk. 
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5 Versjon 1.0 – Oslo, mars 2020

Ikoner og brukerguide 
kan lastes ned på:  
sortere.no/avfallssymboler

Oversikt over ikoner som er utviklet. 
Ikonpakken vil utvides ut fra behov. 
Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på 
sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

• Matavfall 

• Glass 

• Papp og papir 

• Plast 

• Metall 

• Restavfall 

• Farlig avfall 

• Ombruk 

• Bygg 

• Tre 

• Elektronikk

• Natur

Ikoner
Merkeordning

5 Versjon 1.0 – Oslo, mars 2020

Ikoner og brukerguide 
kan lastes ned på:  
sortere.no/avfallssymboler

Oversikt over ikoner som er utviklet. 
Ikonpakken vil utvides ut fra behov. 
Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på 
sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

• Matavfall 

• Glass 

• Papp og papir 

• Plast 

• Metall 

• Restavfall 

• Farlig avfall 

• Ombruk 

• Bygg 

• Tre 

• Elektronikk

• Natur

Ikoner
Merkeordning

5 Versjon 1.0 – Oslo, mars 2020

Ikoner og brukerguide 
kan lastes ned på:  
sortere.no/avfallssymboler

Oversikt over ikoner som er utviklet. 
Ikonpakken vil utvides ut fra behov. 
Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på 
sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

• Matavfall 

• Glass 

• Papp og papir 

• Plast 

• Metall 

• Restavfall 

• Farlig avfall 

• Ombruk 

• Bygg 

• Tre 

• Elektronikk

• Natur

Ikoner
Merkeordning

5 Versjon 1.0 – Oslo, mars 2020

Ikoner og brukerguide 
kan lastes ned på:  
sortere.no/avfallssymboler

Oversikt over ikoner som er utviklet. 
Ikonpakken vil utvides ut fra behov. 
Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på 
sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

• Matavfall 

• Glass 

• Papp og papir 

• Plast 

• Metall 

• Restavfall 

• Farlig avfall 

• Ombruk 

• Bygg 

• Tre 

• Elektronikk

• Natur

Ikoner
Merkeordning

5 Versjon 1.0 – Oslo, mars 2020

Ikoner og brukerguide 
kan lastes ned på:  
sortere.no/avfallssymboler

Oversikt over ikoner som er utviklet. 
Ikonpakken vil utvides ut fra behov. 
Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på 
sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

• Matavfall 

• Glass 

• Papp og papir 

• Plast 

• Metall 

• Restavfall 

• Farlig avfall 

• Ombruk 

• Bygg 

• Tre 

• Elektronikk

• Natur

Ikoner
Merkeordning

En nasjonal merkeordning for kildesortering ble lansert med nye symboler og farger 
i 2020. Merkeordningen består av flere elementer som kan kombineres. Avfallstyper i 
samme kategori har samme farge og hvert symbol representerer en avfallstype.  

Vi anbefaler våre kunder å benytte symboler og farger fra den nye nasjonale 
merkeordningen. Bruk av felles farger og symboler gir en gjenkjennelseseffekt på 
kildesortering både hjemme og på jobben. Ved standard merking etter nasjonal 
merkeordning blir valg av type og størrelse på merke viktig. Flere løsninger på dette  
ser du presentert i denne katalogen. 

Ny nasjonal merkeordning
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Riktig avfallsmerking er viktig for å lykkes med kildesortering!
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Der det er viktig for kunde og prosjekt er vi i EnviroPac opptatt av å levere en kildesorteringsløsning som gir en 
helhet til miljøet og omgivelsene rundt. Avfallsmerkingen er sentral her. Noen ganger passer det med standard 
merking i et næringsprosjekt. Andre ganger velges dette bort til fordel for å få en helhet på designet i kombinasjon 
med avfallsmerkingen. 

Det er en stor beslutning å velge en kildesorteringsløsning og det er varierende 
krav og ønsker. Med vår kompetanse gir vi deg gode valg, enten du går for en 
standard avfallsmerking eller et design med avfallsmerking tilpasset prosjektet. 
Ytterligere inspirasjon og ideer finner du i katalogen. 

EnviroPac står til rådighet og vi deler våre erfaringer, som bygger på mer enn 
25 år med avfalls- og kildesorteringsprosjekter. Vi har et godt samarbeid med 
renovatører i Norge, og sammen med våre kunder finner vi den beste løsningen 
for en fungerende kildesortering. 

Ta kontakt med oss for en nærmere avtale.

Individuelle tilpasninger i næringsprosjekter

Merkene bør være tilpasset produktet

Avfallsmerker, også kalt etiketter eller fraksjonsmerker, er 
viktig å ta hensyn til hvis man skal lykkes med kilde- 
sortering. I valg av merker er det flere hensyn å ta. 

Værforhold og miljø er avgjørende for valg av folie på merkene. I enkelte  
prosjekter kan det i stedet for folie være fornuftig å velge stål, plast, aluminium 
eller andre typer materialer.

Vi har god kvalitet på avfallsmerkene i vårt sortiment. I tillegg er merkene  
UV-bestandig og de tåler vask og normal slitasje. Er det ekstra robuste forhold, 
tilpasser vi løsningene etter behov.

Utformingen på avfallsmerkene bør være tilpasset produktet. Det kan f.eks. velges lik farge på merkene som på  
beholderen, eller bare toppen/innkastet kan lakkeres i samme farge som avfallstypen. Utskjærte merker kan også  
anbefales, som kan gi et mer eksklusivt uttrykk.

Torderød skole i Moss valgte å 
integrere avfallsmerkingen  

i designet på Sortify avfalls- 
beholder. Her sorteres det i rest-

avfall, metall/glass, papir og pant.

Brd. Dahl har valgt nasjonal merkeordning til  alle sine avdelings-
kontorer. Merkene er spesialdesignet til produktet.
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Avfallsmerker 120 x 140 mm
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Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig 
at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, 
støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til 
har minst 14 dager herdet lakk. 

Våre standard avfallsmerker lagerføres. Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et 
tillegg i pris. For oversikt over tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.

Panteflasker

Batterier LyspærerFarlig avfall

 120x140: 01REST  120x140: 01PLAST  120x140: 01PAPIR  120x140: 01MAT

 120x140: 01SMÅEL

 120x140: 01GLASS  120x140: 01METALL  120x140: 01G&M 120x140: 01PANT

 120x140: 01FARLIG  120x140: 01BATTERI  120x140: 01LYSPÆRE

Glass og metall-
emballasje

SERIE 01

På Jordal Amfi har de valgt avfallsmerker 
etter nasjonal merkeordning.

Se oversikt over andre symboler side 14 
som kan bestilles mot et tillegg i pris.



www.enviropac.no  •  info@enviropac.no  •  400 06 130

Avfallsmerker, rund type, � 120 mm
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Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig 
at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, 
støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har 
minst 14 dager herdet lakk.

Våre standard avfallsmerker lagerføres. Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et 
tillegg i pris. For oversikt over tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.

Restavfall Plast

Matavfall

Papir

 Ø12 cm: 02REST  Ø12 cm: 02PLAST  Ø12 cm: 02PAPIR

 Ø12 cm: 02MAT  Ø12 cm: 02G&M

Glass og metall-
emballasje

Pant

 Ø12 cm: 02PANT

SERIE 02

Det er varierende krav og ønsker å ta hensyn til ved valg av 
en kildesorteringsløsning. Når det kommer til valg av avfalls-
merker er det viktig å velge merker som kommuniserer godt 
med brukerne. I tillegg bør merkene passe til omgivelsene 
og løsningen på design. Med vår lange erfaring hjelper vi deg  
med å ta gode valg.

Se oversikt over andre symboler side 14 
som kan bestilles mot et tillegg i pris.
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Avfallsmerker 150 x 60 mm
Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig 
at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, 
støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har 
minst 14 dager herdet lakk.

Etikettene føres standard i størrelse 150 x 60 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med andre 
symboler.

enviropac.no

PANTEFLASKER
Returnable

enviropac.no

PAPP/PAPIR
Cardboard/paper

enviropac.no

PLAST-
EMBALLASJE
Plastic packaging

enviropac.no

RESTAVFALL
General waste

enviropac.no

GLASS/METALL
Glass/metal packaging

enviropac.no

MATAVFALL
Food waste

150x60:  03REST 150x60:  03PLAST 150x60:  03PAPIR

150x60:  03MAT 150x60:  03G&M 150x60:  03PANT

SERIE 03

Vår populære avfallsbeholder Kompakt som leveres for 1-4 avfallstyper, kan  
lakkeres med de nye nasjonale avfallsfargene.

Her vist med nasjonale farger på innkasttoppen. Beholderen er spesiallakkert i sort.
Fra prosjektet Stormen kulturkvartal i Bodø.

Se oversikt over andre symboler side 14 
som kan bestilles mot et tillegg i pris.
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Avfallsmerker 170 x 210 mm
For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av 
merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses 
god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som 
merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Etikettene er standard i størrelse 170 x 210 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med andre symboler. 
Merkene spesialbestilles. Ta kontakt for nærmere informasjon og et tilbud.

PAPP/PAPIR
Cardboard/paper

enviropac.no

PLASTEMBALLASJE
Plastic packaging

enviropac.no

RESTAVFALL
General waste

enviropac.no

PANTEFLASKER
Returnable

enviropac.no

MATAVFALL
Food waste

enviropac.no

SMÅELEKTRONIKK
Small electrical appliances

enviropac.no

BATTERIER
Batteries

enviropac.no

FARLIG AVFALL
Hazardous waste

enviropac.no

GLASSEMBALLASJE
Glass packaging

enviropac.no

METALLEMBALLASJE
Metal packaging

enviropac.no

GLASS / METALL
Glass / metal packaging

enviropac.no

LYSPÆRER
Light bulbs

enviropac.no

170x210:  04REST 170x210:  04PLAST 170x210:  04PAPIR 170x210:  04MAT

170x210:  04SMÅEL 170x210:  04GLASS 170x210:  04METALL 170x210:  04G&M

170x210:  04PANT 170x210:  04FARLIG 170x210:  04BATTERI 170x210:  04LYSPÆRE

SERIE 04   (spesialbestilles)

Vi kan levere flere typer fraksjonsmerker basert på den nye 
nasjonale merkeordningen.

Se oversikt over andre symboler side 14.
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Avfallsmerker A4, 297 x 210 mm
Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig 
at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, 
støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har 
minst 14 dager herdet lakk. 

Etikettene føres standard i størrelse liggende A4, 297 x 210 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med 
andre symboler.

SERIE 05

enviropac.no

EPS (Isopor)
Styrofoam

enviropac.no

GLASS/METALL
Glass/metal packaging

enviropac.no

MATAVFALL
Food waste

enviropac.no

PANTEFLASKER
Returnable

enviropac.no

PAPP/PAPIR
Cardboard/paper

enviropac.no

PLASTEMBALLASJE
Plastic packaging

enviropac.no

RESTAVFALL
General waste

297x210: 05REST 297x210: 05PLAST 297x210: 05EPS

297x210: 05PAPIR 297x210: 05MAT 297x210: 05G&M

297x210: 05PANT

Avfallsmerkene benyttes til våre sekke-
stativer, isoporstativ samt f.eks. bunntømte 
containere for kommunal renovasjon.

Se oversikt over andre symboler side 14 
som kan bestilles mot et tillegg i pris.
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Avfallsmerker for helt nedgrave SULO containere
Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig 
at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, 
støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har 
minst 14 dager herdet lakk.

Serie 06 er utskårne merker og leveres standard i str. 360 x 150 mm tilpasset SULO nedgravde innkasttopper.

SERIE 06

enviropac.no

enviropac.noenviropac.no

enviropac.no enviropac.no

360x150: 06REST 360x150: 06PLAST

360x150: 06MAT 360x150: 06GLASS-MET

360x150: 06PAPIR-PAPP-DRIKKEK

enviropac.no

360x150: 06REST-PLAST-MAT

Se oversikt over andre symboler side 14 
som kan bestilles mot et tillegg i pris.
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Avfallsmerker for helt nedgrave SULO containere
Utskårne nøytrale merker til SULO helt medgravde innkasttopper. Merkene har de nasjonale avfallssymbolene. 

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje.For ekstra god 
heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at 
produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, 
etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 
14 dager herdet lakk.

Merkene har størrelse bredde 120 mm, høyde avhengig av tekst.

SERIE 07   (spesialbestilles)

07REST 

Re
st
av
fa
ll

Re
st
av
fa
ll

Re
st
av
fa
ll

Re
st
av
fa
ll

Re
st
av
fa
ll

07MAT 07PAPIR 07G&M 07PLAST

På Casinetto borettslag i Oslo valgte de å lakkere beholderne i 
samme gulfarge som bygningsmassen. Sorte, utskårne avfalls- 
merker står fint til prosjektet.

Oslos egne avfallsmerker etter nasjonal merkeordning, se serie 06, 
vil bli montert på prosjektet i tillegg, for en tydelig kommunikasjon 
med brukerne.

Avfallsmerkene spesialbestilles og levres i farger etter RAL farge-
skala.

Merkene leveres i ønsket farge etter RAL fargeskala.
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Avfallsmerker for semi-nedgravde containere
Skiltene kommer i standard størrelse A3, 297 x 420 mm og er i aluminium. Våre standard avfallsmerker lagerføres. 
Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et tillegg i pris. For oversikt over 
tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.

SERIE 08

enviropac.noenviropac.no

enviropac.noenviropac.no enviropac.no

297x420: 08REST 297x420: 08PLAST 297x420: 08MAT

297x420: 08GLASS-MET 297x420: 08PAPIR-PAPP-DRIKKEK

enviropac.no

297x420: 08REST-MAT-PLAST
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Avfallsmerker for utendørs miljøskap A4, 297 x 210 mm
Merker i aluminium med utstanset hull for skruer i hjørnene.

Merkene produseres på bestilling. Ta kontakt for nærmere informasjon.

SERIE 09

297x210: 09REST 297x210: 09PLAST 297x210: 09PAPIR

297x210: 09MAT 297x210: 09G&M

Restavfall
enviropac.no

Plastemballasje
enviropac.no

Papir
enviropac.no

Matavfall
enviropac.no

Glass/Metall
enviropac.no enviropac.no

enviropac.no enviropac.no

297x210: 09PAPIR-PAPP-DRIKKEK 297x210: 09REST-PLAST-MAT

297x210: 09GLASS-MET

For et tydligere merking har 
vi utviklet en ny serie avfalls-
merker til utendørs miljøskap 
i trepanel og polyplank.  

Merkene er i str. liggende A4 
og i aluminium. Merkene har 
utstansede hull for skruer og 
er dermed enkle å montere.
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Avfallsmerker til bur for spylevæskekanner 600 x 170 mm
Spylekanneburet anbefaler vi å merke etter den nye nasjonale merkeordningen. To merker pr. bur.

Merkene er trykket og produsert i ekstra tykk vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For 
ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. 

SERIE 10

TOMME SPYLEVÆSKEKANNER 
TIL GJENVINNING

enviropac.no

600x170: 10SPYLE

Som en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt
I kontorbygg, kjøpesenter, helse-/undervisningsbygg, etc.  er det viktig at kildesorteringen går som en rød tråd med samme farger og  
symboler gjennom hele bygget. Dette nettopp for at det skal bli enkelt og effektivt å kildesortere. Her bilder fra vårt prosjekt på  
Handelshøyskolen BI i Oslo, hvor samme farger på avfallstypene går igjen fra undervisnings- og fellesarealer til avfallsrommet i kjelleren. 

2 stk. avfallsmerker følger med buret 
som standard. Har du et gammelt 
bur kan dette friskes opp med nye 
merker. Bestill i vår web shop.
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Oversikt over nasjonale avfallssymboler og farger
Matavfall
RAL 6037

Matavfall Frityrolje

Papp, papir, kartong
RAL 5015

Papp Papir Drikke-
kartong

Papir til 
makulering

Glass
RAL 6027

Glass- 
emballasje

Frontruter Laminert 
glass

Ikke-laminert 
glass

Metall
RAL 7031

Metall- 
emballasje

Metall Metallspon Elektrisk 
motor

Jern og 
metaller

Feral

Plast
RAL 4008

Plast- 
emballasje

Myk plast-
emballasje

EPS Plastfolie Rundballe-
plast

Dekk

Hardplast Storsekk

Farlig avfall
RAL 3020

Farlig avfall Asbest Batterier Bil- 
batterier

Gulv-
belegg

Impregnert 
trevirke

Lyspærer Lysstoffrør Maling, lim 
og lakk

Oljefilter Spillolje Vindu med 
klorparafin

Vindu med 
PCB

Brann-
slukkere

Fyrverkeri Gass- 
beholdere

Isolasjon 
XPS

Spray-
bokser

Oljeforuren-
sende masser

Toner-
kassett

Kjemikalier

Ombruk
RAL 6018

Ombruk Møbler Sko Tekstiler Hvitevarer 
til ombruk

Bygg
RAL 5010

Betong Gips Isolasjon Murstein Porselen Små  
fritidsbåter

Stein og 
grus

Store  
fritidsbåter

Vindu Takpapp

Tre
RAL 8000

Trevirke Trepaller

Elektronikk
RAL 2008

Elektronikk Hvitevarer Kabler Små- 
elektronikk

TV og 
skjermer

Småelektr.  
støvsuger

Digital 
sikkerhets-
makulering

Natur
RAL 6001

Hageavfall Jord Svartelistede 
planter

Røtter

Medisinsk og smittefarlig avfall
RAL 1080

Medisinsk 
avfall

Smittefarlig 
avfall

Stikkende og 
skjærende avfall

Restavfall
RAL 9005

Restavfall Brennbar 
rest

Ikke brenn-
bar rest

Engangs-
grill

Ødelagt keramikk  
og porselen

Panteflasker
RAL 5018

enviropac.no

PANTEFLASKER
Returnable

Pant
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Vår populære svenskproduserte avfallsbe-
holder Mango spesialtilpasses i hvert enkelt 
prosjekt med lakk og avfallsmerker for å stå 
til omgivelsene og kundene.

Ingen Sortify er lik! Lista fyr følger 
Miljødirektoratets designmanualer 
(Designmanual for Norges nasjonalparker 
laget av Snøhetta for Miljødirektoratet).

Våre populære møbelskap til kildesortering 
tilbyr vi med avfallsmerker som er designet 
for å passe til skapene.

Miljøstasjonen for innsamling av små-
elektrisk, lysrør, batterier og lyspærer 
er tilpasset med avfallsmerker som 
kommuniserer tyelig med brukerne, 
og samtidig er som en naturlig del av 
produktet.

Spesialprosjekter hvor avfallsmerkene blir en del av/står i stil med produktet
Vi designer og tilpasser avfallsmerking etter kundenes behov!



Kundesenter og lager
Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt 
vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg 
containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og 
kombinasjoner.

EnviroPac er også:

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.

Vi er en del av SULO Group som er en av Europas 
ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr 
til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har 
vi i tillegg til EnviroPac selskapene 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.

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. 400 06 130

Ny webløsning med web shop
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

EnviroPac AS, p.b 128, Kalbakken, 0902 Oslo 


