
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  
sikkerhetsmakulering.

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

Molok
Nedgravd avfallsløsning. Finnes i flere størrelser.

FLYTENDE FARLIG AVFALL

Arctic Waste Management AS tilbyr et rikt spekter 
av tjenester innen flytende farlig avfall i store deler 
av Nord-Norge.
Tjenestespekteret er bl.a innen olje-, fett- og septik- 
utskillere, sandfang, spillolje, tankrengjøring, spyling 
og rengjøring, transport, farlig avfall og fyrings-
oljetanker

RÅDGIVINGSTJENESTER

Remiks ser et økende behov for rådgivning og støtte 
med hensyn til avfallshåndtering og miljøarbeid. Det 
er viktig å komme tidlig inn i planleggingfasen for å 
optimalisere avfallsløsningen i din bedrift. Remiks er 
behjelpelig med veiledning og kurs innefor en rekke 
områder knyttet til  avfall og miljø. 



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/pappkasse 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

Fattrakt
tilpasset oljefat til
flytende avfall.

Plastfat 200 ltr
Brukes til farlig avfall

TØNNER OG FAT

STATIVER TIL EE-AVFALL

Stativ gulv
Innkast for småbatterier, 
lyspærer, småelektrisk, 
lysstoffrør samt stativ for 
restavfall.

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.

Fattrakt
tilpasset oljefat til
flytende avfall.



Åpen utleiecontainer i størrelse fra 8 - 10m3

Finnes også som sertifisert container til kranløft.

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

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

Lukket utleiecontainer med låsbare luker

Størrelser  15, 21 og 28 m3.

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



SEKKER TIL OPPSAMLING

Storsekk til oppsam-
ling av Asbest, men 
også andre fraksjoner
1100 ltr
1x1 x1 meter

Optiske poser for 
bedrifter

Alle optiske poser 
Grønn, Rød, Blå og 
Oransje er ca. 25 ltr

Bigbag/PP-sekk
Finnes i størrelsene 
1m3 og 2,5m3

Poser til restavfall
Posen er på ca. 30 ltr. 
Vi fører også 
knytesekker på 60 
ltr, som er maksimal 
størrelse hvis du har 
optisk sortering som 
avfallsløsning.

Diverse 
sekker til avfall
Vi lagerfører  
innersekker til alle  
dunker- og beholder-
størrelser, plast-
retursekker, bioposer 
(37 ltr.) og 
samlesekker til 
diverse avfallstyper.



Mobil krok-komprimator RM 20
Til papp, papir, restavfall og matavfall.
Komprimatoren føres i 20 m3 str.
Mål: L: 7170 mm x B: 2500 mm x H: 2600 mm.  
Vekt 5,4 tonn

Remiks leverer også andre varianter etter behov.

Emballasjepresse - Orwak Power 3320 
Ballvekt opp til 200 kg
B: 1775 mm x D: 1060 mm x H: 1980 mm
Vekt 985 kg
Denne presser også plast.
Båndruller er lagervare.

Rullekomprimator modell 2010 til restavfall. 
H: 2170 mm x B:1150 mm x D: 1650 mm,  
Egenvekt 650 kg

MASKINER



Eske for returpapir
Til oppsamling av papir innendørs.

Store sorteringsbøtter
beregnet for optisk sortering.

SORTERING

Batteribøtte - 2,5 ltr
Beregnet til å lagre 
brukte batterier i.



STATIVER

Plastreturstativ
Brukes til lagring av plastkanner ol. Tilpasset 
240 ltr sekker.

Matbøtte på stativ
for storkjøkken.
Stativet er på hjul og kan 
reguleres i høyden 35 ltr.
Remiks har egne  
bioposer tilpasset mat-
bøtten.

Glassknuser BB01
Plasseringsvennlig glassknuser med kapasitet på 
inntil 90 flasker pr beholder.
B: 600 mm x H: 840 mm x D: 600 mm
Beholderstr: 30 ltr. Tømmes over i glassdunk.



 
 

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.


