Kärl

Djup

Kärl
För sophämtning och källsortering finns flera olika
storlekar på kärl att välja mellan. Storleken beror
dels på hur många hushåll som använder kärlen,
dels på hur tömningsintervallen ser ut.
Kärl - hjulförsedda plastkärl på 190, 370 eller
660 liter.
Specialkärl för matavfall och lampor.
Metallbur för elektronik.
För att sorteringen ska fungera bra är alla kärl
märkta efter vilket materialslag som ska läggas i.
Denna märkning kan kombineras med väggskyltar.

Höjd

Kärlmått
Utrustning för källsortering
Planeringen av återvinningsmöbler, kärl och containrar och placeringen av dessa är viktig för
att sorteringen ska bli bra. Det ska vara lätt att
källsortera.
Genom oss kan olika källsorteringsmöbler eller
kärl kombineras beroende på i vilken miljö det
ska stå. För kontorsutrymmen finns möbler som
smälter bra in i miljön. Därifrån samlas sedan
materialet vidare i kärl som Lunds Renhållningsverk tömmer.

140 liter
190 liter

Bredd
500 mm
Djup
543 mm
Total höjd 1065 mm

Bredd
559 mm
Djup
690 mm
Total höjd 1070 mm

Endast för matavfall.

Bredd

Container

Djup

370 liter
Bredd
749 mm
Djup
800 mm
Total höjd 1070 mm

Höjd

För material som det lämnas mycket av kan även
container användas. Lunds Renhållningsverk kan
även hjälpa till med specialbyggda containers vid
behov. I de fall större mängder av vissa returmaterial uppstår kan komprimatorer och balpressar
hyras ut.

Bredd

660 liter
Bredd
1 265 mm
Djup
774 mm
Total höjd 1 207 mm

Lampor
Bredd
900 mm
Djup
543 mm
Total höjd 1 065 mm

Elektronikbur
Bredd 1 200 mm
Djup
800 mm
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Kärltvätt
Med vår tvättbil rengör vi dina kärl vid behov.
Du beställer och vi tvättar kärlen på plats.
Bilen har möjlighet att tömma över det material
som finns i kärlen i en behållare under tvätten,
för att sedan tippa tillbaks materialet. På så vis
kan kärlen hållas snygga utan att det påverkar
avfallshanteringen i högre grad.
Bilen har två tankar med vatten. Den ena för rent
och den andra för smutsvattnet. Tvättningen sker
med högtryck och hett vatten. En högtrycksspruta
finns för att tvätta av kärlen utvändigt. Tiden för
hela tvättproceduren tar ca 3 minuter per kärl.
Beställning kan göras av kärltvätt för enstaka gång
eller med fast antal tvättar per år.
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