FARLIGT AFFALD ER NEMT MED DEN
RETTE SAMARBEJDSPARTNER
Med en MILJØSTATION - SKAB fra Stena får du styr på dit farlige affald og skaber et tryggere og mere
sikkert arbejdsmiljø. Når affaldet sorteres rigtigt, bliver mulighederne større for at genvinde så meget
som muligt på en omkostningseffektiv måde.
STENA MILJØSTATION - SKAB MED 2 TROMLER:
Mål: Bredde 1650 mm, højde 2350 mm, dybde 900 mm

• Beholdere til aerosoler udvendigt på skabet øger
sikkerheden

Skabet leveres med aftagelige hylder og lækagebeskyttelse

• Ventilation øverst og nederst forhindrer ansamling
af gasser

Stena Recyclings miljøstationer er den enkle og trygge løsning
til dit farlige affald. Vi tilbyder en omkostningseffektiv løsning,
der kan tilpasses efter dine behov. Vores skabe har beholdere
til forskellige affaldstyper, og er mærket med enkle sorteringsinstruktioner. De er designet til at gøre det nemmere at
aflevere affaldet. Dørene har støtteben for at gøre det lettere
at placere affaldet i de forskellige beholdere.

• Mærkater gør det nemt at sortere korrekt

FORDELE VED STENAS MILJØSTATION - SKAB:
• En miljøsikker opbevaring af dit farlige affald. Skabet er
udstyret med en nødåbning indefra, således at du og dit
personale kan føle jer trygge i alle situationer.
• Skabet kan placeres udendørs og frigør plads indendørs

• Kontrol over mængderne ved at vi udarbejder transportdokumenter for hver transport, samt at I får adgang til
statistik via STENAS kundeportal 24/7. Statistikken er et
fremragende grundlag for at tage de rette beslutninger i
forbedringsarbejdet.
TILVALGSMULIGHEDER:
• Aftagelig rampe til let flytning af tromler
• Tragt til påfyldning af benzin og andre produkter med lavt
flammepunkt
• Sortering af kemikalier og indvendig rengøring
• Udskiftning af tromler med recybeholdere

STENA RECYCLING A/S
Telefon 56 67 92 00
info@stenarecycling.dk
www.stenarecycling.dk

Som supplement til STENA MILJØSTATION – SKAB kan du
vælge vores STENA MILJØSTATION – VÆG til sortering af det

ALT DETTE INDGÅR I LEJEN:

farlige affald lige på stedet i virksomheden. På denne måde
får I en god håndtering af farligt affald trin for trin i virksom-

• Beholdere (tromler og kasser) markeret med
sorteringsmærkater

heden.

• Separat beholder til lysstofrør
• Aerosolbeholder, der hænges udvendigt på skabet

Overvej at stille skabet på en plan overflade for at få den

• Sprinkler som beskyttelse ved eventuel brand

bedste stabilitet!

• Kildesorteringsmærkater
• Absorbent-kit
• Beskyttelsesbriller
• Transportdokument for hver transport
• Rapportering og statistik 24/7
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