PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BYGG OCH RIV

AVFALLSLÖSNINGAR
ANPASSADE TILL VARJE PROJEKT
Renova Miljö erbjuder hållbara avfallslösningar anpassade till just ditt
bygg- eller rivprojekt. Vi har ett stort utbud av containrar och annan
utrustning. Vi hämtar på tider som passar din verksamhet,
och tar hand om alla typer av avfall.

VI PLANERAR TILLSAMMANS,
HÅLLBART OCH KOSTANDSEFFEKTIVT
Renova Miljö har specialutbildade säljare för
bygg- och rivbranschen. Vi hjälper till redan vid
projektstarten med planering och dimensionering
av utrymmen, antal containrar och fraktioner.
Du får en kvalitetssäkrad avfallshantering som
möter de höga krav som ställs på byggarbetsplatser. Vi är certifierade inom miljö, kvalitet
och arbetsmiljö.

BEKYMMERSFRITT FRÅN
BÖRJAN TILL SLUT
Vi har de resurser som krävs för en
smidig och flexibel avfallshantering under
projektets alla stadier.
Tömningar eller extra behållare beställer
du enkelt via vår webb eller hos vår
kundsupport.
Med Renova kan du känna dig trygg
med att allt flyter på från start till mål.

PORTALEN FÖRENKLAR
Som kund till Renova Miljö erbjuds du
tillgång till vår kundportal, med löpande
avfallsstatistik och uppföljning av dina
projekt.
Du kan enkelt se vilka behållare som
finns ute på olika adresser, samt planerade och utförda tömningar.

SMIDIGT ATT LÄMNA AVFALL
MED EGET VÅGKORT
Ditt företag har möjlighet att lämna
avfall eller återvinningsmaterial på våra
anläggningar i regionen.
Du väljer själv om du vill sortera på
plats eller överlåta sorteringen till oss.

SÄKER HANTERING AV FARLIGT AVFALL
Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med utrustning, kunskap
och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda dig en smidig hantering.
Vi kan bistå med kemistkompetens för sortering och klassificering
av avfallet. Du kan också få hjälp med dokumentation.

DEPONIER I NÄROMRÅDET
På våra deponier har vi tillstånd att ta
emot olika typer av schaktmassor och
avfall som inte kan återvinnas.
Vi har även möjlighet att förvara
schaktmassor tillfälligt, i väntan på
provtagning och karakterisering.

SLAM- OCH SPOLTJÄNSTER
Renova Miljö har kapacitet och tillstånd
för alla typer av uppdrag, t ex:
l Slamsugning - även av farligt avfall
l Högtrycksspolning
l Cisternkontroll
l Demontering av tankar

ENKLARE AVFALLSHANTERING
MED RÄTT UTRUSTNING
Ett urval av våra containrar:

Öppen container 5 kubik,
med fällbar bakläm.

Täckt container 10 kubik

Öppen container 10 kubik

Öppen container 20 kubik

Flexicontainer 10 kubik,
med dörr och rörstos

Container 34 kubik med nättak
Öppen container 12 kubik, lågflak

SÄKER FÖRVARING AV
FARLIGT AVFALL
Renova FA-skåp är diskreta och säkra
skåp för förvaring av farligt avfall.
Kan användas både inom- och utomhus.
Smart inredning underlättar sorteringen.
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FA-skåp small

TRE VARIANTER AV STORSÄCK
Smidiga och
flexibla
t ex när utrymmet
är begränsat.
Storsäck 2000 liter

Storsäck 200 liter

Besök www.renova.se för att se hela vårt utbud av tjänster och utrustning.
Du kan också kontakta vår kundsupport, kundservice@renova.se
Tel 031-61 85 30, vardagar 07.00 – 16.30

Storsäck 1000 liter

