
Produkt
kata log

En utstyrsguide for en 
miljøbevisst arbeidsplass



Beholder 140 ltr.
Volum: 140 liter.
Utv. mål (LxBxH):
555 x 480 x 1045 mm.
Egenvekt: 11,1 kg.

Beholder 360 ltr.
Volum: 360 liter.
Utv. mål (LxBxH):
880 x 650 x 1100 mm. 
Egenvekt: 21,4 kg.

Beholder 240 ltr.
Volum: 240 liter.
Utv. mål (LxBxH):
740 x 580 x 1070 mm. 
Egenvekt: 14,55 kg.

Spesiallokk
Lokk til spesielle behov 
tilpasset avfallsdunker. 
Her avbildet lokk til glass 
og lokk til sikkerhets-
makulering.

Beholder 660 ltr.
Volum: 660 liter.
Utv. mål (LxBxH):
780 x 1260 x 1235 mm.
Egenvekt: 40 kg.

Beholder 1100 ltr.
Volum: 1100 liter.
Utv. mål (LxBxH):
1115 x 1275 x 1470 
mm. Egenvekt: 70 kg.

DUNKER OG BEHOLDERE



NEDGRAVDE LØSNINGER

Underground
Nedgrav avfallsløsning. Dette systemet har
sensorer som varsler når containeren må tømmes

Molok
Nedgravd avfallsløsning. Finnes i flere størrelser.



FARLIG- OG RISIKOAVFALL

Oppsamlingskasse
Brukes til oppsamling av 
Farlig avfall., EE-avfall, 
der det er begrenset 
tilgjengelighet. Kan 
flyttes med jekketralle.

IBC-tank 1000 ltr.
Til bruk for lagring av 
EE-avfall, farlig avfall og 
flytende avfall av ulike 
typer.

Dunker til risikoavfall
50 ltr. og 30 ltr.

Lysrørbag
Bag for oppsamling og 
transport av lysrør. Plass 
til 80 lysrør (Ø 26 mm) 
respektive 50 lysrør (Ø 34 
mm).

Miljørist
Dette brukes 
til fat for Farlig 
avfall

Plastkasse til lysstoffrør
Utvendige mål (LxBxH): 1610x800x500 mm ,ABS 
plastmateriale, ca. 440 liter ,Lastkapasitet: ca. 100 
kg / inntil 500 lysstoffrør (L=151,5 cm) 



Oljefat 220 ltr
med lokk for
farlig avfall

Oljefat 220 ltr
til bruk for væsker og 
lagring av annet farlig 
avfall

Fattrakt
tilpasset oljefat til
flytende avfall.

Plastfat 200 ltr
Brukes til farlig avfall

TØNNER OG FAT

STATIVER TIL EE-AVFALL

Stativ gulv
8 - bøtters stativ til
EE-avfall + eske til lystof-
frør.

Stativ vegg
Stativ for EE-avfall til op-
pheng. Veggholder for 3 
stk 25 ltr bokser.

Merking av  
oppsamlingsenheter
Benyttes til all merking 
av farlig avfall.



Åpen utleiecontainer i størrelse fra 8 - 10m3

Mål mht arealbruk: L x B x H
8m3 - 3,38x1.80x1,50
10m3 - 3,51x1,80x1,80

Sertifisert container i størrelse fra 8 - 10 m3

Mål mht arealbruk: L x B x H
8m3 - 3,943x1,792x1,50

CONTAINERE

Miljøcontainer
til bruk til Farlig avfall. Størrelser: 8 - 35 m3

Mål mht arealbruk: L x B x H
10 fot - 2,99x2,438x2,591



Combicontainer
som kan tømmes med liftbil og komprimatorbil, 
6 - 10m3

Mål mht arealbruk: LxBxH
8m3 - 3,38x1.80x1,50
10m3 - 3,51x1,80x1,80

CONTAINERE

Åpen utleiecontainer i størrelse 22 m3.
Mål mht arealbruk: L x B x H
22m3 - 6,00x2,38x1,57

Avfallscontainer
35 m3 avfallscontainer med lokk.
Mål mht arealbruk: L x B x H
35m3 - 6,00x2,38x2,40



SEKKER TIL OPPSAMLING

Storsekk til opp-
samling av Asbest, 
men også andre 
fraksjoner
1100 ltr
1x1 x1 meter

Optiske poser

Grønn pose er ca 
15 ltr

Rød, blå og  
oransje er  
ca 35 ltr

Biopose til
matavfall
Dette er en  
komposterbar 
pose tilpasset 
matavfall. Den er 
på ca 15 ltr og i 
hver pakke er det 
2 ruller med 20 
poser i hver rull

Poser til restavfall
Hver pose er ca 
35 ltr. 
Vi fører også 
knytesekker på ca. 
60 ltr

Diverse 
sekker til avfall
Dette kan brukes 
som innersekker i 
dunker eller sam-
lesekker til 
diverse avfalls-
typer.



Komprimator
til papp, papir, restavfall og matavfall.
Flexo basis føres i to modeller, 16 og 20 m3 str.
- 16 m3: l: 5500 mm x b: 2500 mm, vekt 4,7 tonn
- 20 m3: l: 6200 mm x b: 2500 mm, vekt 4,9 tonn

Emballasjepresse - Versjon EN 6130
Gulvplass 1,5 m2,
b: 1800 mm x d: 850 mm x h: 1600 mm
Vekt 1030 kg
Denne presser også plast.

Rullekomprimator
til restavfall.
Versjon 2010
h: 2170 mm x 1150 mm, 
Vekt 650 kg

MASKINER



Kjøkkenbøtte
og bioposer til 
matavfall. Posene er
komposterbare.

Eske for returpapir
Til oppsamling av papir 
inne

Store sorteringsbøtter
beregnet for optisk sortering.

SORTERING

Beholder til småbatterier

Batteribøtte - liten
Beregnet til å lagre 
brukte batterier i.



STATIVER

Sorteringsstativ
for papp innendørs i  
kontorlandskap,  
oppholdsrom ol

Plastreturstativ
Brukes til lagring av plast-
kanner ol. Tilpasset 
240 ltr sekker.

Matbøtte på stativ
for storkjøkken.
Stativet er å hjul og kan 
reguleres i høyden.
35 ltr.

Sorteringsbøtter innendørs (75 ltr)



 
 

Kundetorg: 77 60 19 00
www. remiks.no

Byggentreprenører 
og rivningsfirmaer 
har som oftest krav om 

60 % kildesortering 

SPØR REMIKS OM RÅD OG HJELP 

Vi kan bistå med avfallsplaner, logistikk på  
byggeplassen, containere og beholdere, 
avfallstømming og avfallsstatistikk.

Sammen tar vi ansvar for miljøet, og sikrer  
at alt avfall behandles forsvarlig og i tråd  
med gjeldende lover og regler.


