FASTIGHET
PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BEKYMMERSFRI
AVFALLSHANTERING I DIN FASTIGHET
GODA RÅD OCH STÄNDIG UTVECKLING
Renova Miljö har specialutbildade säljare för
fastighetsbranschen. Vi kan hjälpa till med planering och utformning av miljörum, och tillsammans
med dig utvecklar vi avfallshanteringen i fastigheten.
Vi ser till att minimera avfallsvolymerna och kostnaderna och maximera återvinningen.
Givetvis är Renova Miljö certifierade inom
miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

ETT HELHETSGREPP PÅ MILJÖRUMMET
När Renova Miljöservice tar hand om ditt miljörum får du
en bekymmersfri avfallshantering och ett miljörum dit dina
hyresgäster gärna går för att sortera och lämna sitt avfall.

VI HJÄLPER DIG ATT
•
•
•
•
•

Hålla miljörummet fräscht
Skylta vägg/kärl för respektive fraktion
Ställa iordning kärl
Rätta enstaka sorteringsfel
Informera om återkommande felsortering eller
annat som behöver åtgärdas
• Meddela om det behövs fler eller andra kärl,
mer information, eller andra förbättringar

LÅT OSS RITA UPP
DITT NYA MILJÖRUM
Hur ska miljörummet utformas för att
bäst passa dina hyresgästers behov?
Vilken sortering är lämplig, och vilken
utrustning får plats i rummet?

DETTA KAN VI OCKSÅ
HJÄLPA DIG MED
l Kärltvätt på plats vid fastigheten
l Slamsugning
l Spolning av brunnar och rör

Filmning av rör

Vi gör ritningar och föreslår lösningar.
Tillsammans kommer vi fram till det
bästa alternativet.

l

Vi tar givetvis också hänsyn till
arbetsmiljöaspekter, för din och vår
personal.

l Information till hyresgäster om

l Hantering av farligt avfall
l Sekretesshantering

förändringar i avfallshanteringen

KUNDPORTAL GER ÖVERBLICK
Utnyttja möjligheterna med Renovas
kundportal.
Här kan du i realtid se exempelvis
planerade och utförda tömningar av
behållare i dina fastigheter, och lägga
extra beställningar på befintliga tjänster.
Du får också lättillgänglig statistik och
uppföljning av din avfallshantering - en
hjälp i ditt miljöarbete.

VÄSSA MEDARBETARNA
MED UTBILDNING
Vi erbjuder utbildningspaket i miljösmart återvinning och hantering av farligt avfall.
Vi kan också ge dina medarbetare en grundutbildning inför miljödiplomering.
Givetvis går det också bra att skräddarsy en
utbildning för just er verksamhet.

ÅTERVINNING SKA VARA ENKELT
KÄRL

MÖBLER FÖR
KÄLLSORTERING
Vi har ett stort utbud av möbler
för källsortering på t ex kontor.

Kärl 370 l

Kärl 190 l

Kärl 660 l

Sorteringsmöbel
Multi 3

CONTAINRAR

Täckt container 8 kubik,
för frontlastare

Täckt container 10 kubik,
för liftdumper

UTRUSTNING FÖR
FARLIGT AVFALL

Täckt container 20 kubik,
för lastväxlare

FLER SMARTA LÖSNINGAR
Kärlgarage för sortering
utomhus

Väggställ med backar
för exempelvis småbatterier, glödlampor
och lågenergilampor
Komprimator
Lysrörstub

FA-skåp för förvaring
av farligt avfall, inomhus eller utomhus.
Finns i två storlekar,
small och medium.

Hela vårt utbud av kärl,
containrar och annan
utrustning hittar du på
www.renova.se under
Produkter och tjänster.
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FA-skåp small

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