
Produktkatalog



Sammen tar vi ansvar  
for framtida
Skreddersydde avfallsløsninger gjennom 20 år

VÅRT FREMSTE MÅL er at det avfallet vi samler 
inn fra bedrifter og industri skal gå til gjenbruk og 
gjenvinning. På den måten reduserer vi uttaket av 
ressurser fra kloden og kan dermed stå inne for 
overskriften, at vi sammen tar ansvar for framtida. 
Vi har lang erfaring med håndtering av avfall og vi 
vet hvordan vi kan skreddersy avfallsløsninger etter 
ditt behov. 

AVFALLSHÅNDTERING SKAL VÆRE ENKELT og det 
skal være sikkert at avfallet ditt får en verdi videre. 
Som eneste tilbyder av optisk sortering i regionen 
kan din bedrift innføre et sorteringssystem på 
arbeidsplassen som ansatte er godt vant med fra 
kjøkken benken hjemme.

VÅRE AVFALLSLØSNINGER ER ET RESULTAT av bred 
kompetanse med håndtering og god kjennskap til 
utfordringer og muligheter i arbeids- og nærings-
livet. Som totalleverandør av avfallstjenester kan du 
være sikker på at når Remiks håndterer avfallet ditt, 
er det med kvalitet og miljø i fokus.

DAGENS AVFALLSLØSNINGER KREVER at man 
tenker sirkulært rundt håndtering slik at avfallet blir 
utnyttet på best mulig måte. Dette er en viktig del 
av det arbeidet Remiks utfører hver eneste dag. 
Miljøaspektet er en prioritet i alt vi gjør og det er  
et viktig konkurransefortrinn for din bedrift.

Rådgivning og kurs  
på miljø og avfall

–
Kildesortering  

på jobb 
–

Klimanøytral  
avfallshåndtering

CO2-beregninger  
på avfall

–
Egen returstasjon  
for avfallssortering

–
Egen statistikkweb
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Utstyr til kildesortering

Stativer til EE-avfall 
Stativ til vegg for tre stk. 25 litersbokser

Stativer for lettere avfall i sekk, 
f.eks. plast
Brukes til lagring av folieplast,  
tilpasset 240 liters-sekker 

Kildeboksen
Passer til optiske poser på 25 l.  
Plassbesparende design

Papireske
Til oppsamling av papir innendørs

Batteribøtte
Beregnet til å lagre brukte batterier i. 
Størrelse: 2,5 liter

Matbøtte på stativ
Stativet er på hjul og kan reguleres i 
høyden. Volum på bøtte 35 liter. Remiks 
selger bioposer tilpasset matbøtten 

Utstyr til kildesortering

Sorteringsbøtte med lokk
Sorteringsbøtte inkluderer veggoppheng. 
Passer til poser på 25 liter 

Kildesorteringsløsninger
Vi finner løsninger tilpasset dine ønsker og behov.  
Kommer i flere størrelser og med ulike design

«Alicante» 135 liter totalt «Munich 3» 160 liter totalt «Venus» 22 liter totalt

Poser, sekker og småartikler

Plastretursekk og restavfallsekk 
60 liter, 160 liter og 240 liter

Poser optisk
25 eller 60 liter

Innersekk
Til dunker i standardstørrelser, 140 liter, 
240 liter, 360 liter, 660 liter, 1000 liter. 
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Storsekk/PP-sekk
Finnes i størrelsene 1m3 og 2.5 m3

Bioposer
35 liter 

Merkesystem til sortering
Inkludert ved bestilling av sorterings-
løsning

Asbestsekk
Storsekk til oppsamling av asbest. Plass 
til 1100 liter. Størrelse: 1x1x1 meter

Dunk 50 og 30 ltr
Til medisinsk 
avfall, stikkende og 
skjærende avfall, 
patologisk avfall og 
smittefarlig avfall 

Kanyleboks 2,2 ltr
Til stikkende og  
 skjærende avfall

Beholdere for risikoavfall

Spillsikring
Miljørist eller miljøgulv for å 
sikre spill av farlig avfall

Oppsamlingskasse (gråkar)
Kan brukes til flere typer avfall,  
eks. maling eller EE-avfall

Beholdere for farlig avfall

IBC-tank 1000 ltr
Til bruk for lagring av ulike typer 
flytende avfall og diverse annet avfall

Lysrørbag
Bag til oppsamling og  
transport av lysrør. Plass  
til mellom 50-80 lysrør.

Oppsamlingskasse for lysstoffrør
Kasse i resirkulert papp. Brukes til 
større mengder lysrør

Plastfat
Til oppbevaring av farlig avfall,  
eksempelvis oljefilter (UN-godkjent)

Poser, sekker og småartikler

Trakt til IBC-tank
Trakt for å unngå søl
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Mindre containere og avfallsdunker

Beholdere for ordinært avfall Mindre containere  
og avfallsdunker

Standarddunker 
140, 240, 360, 660 og 1000 liter

Makulatdunk
Låste og godkjente dunker for 
papir til sikkerhetsmakulering

Bingecontainer
Spesialutviklet for truck med gaffelspreder 

Metallfat
Til oppbevaring av flytende avfall,  
eksempelvis spillolje eller drivstoff

Oppbevaringsboks for kasserte blybatterier

Skreddersydde
avfallsløsninger
etter ditt behov
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Containere

35 m3
Åpen eller lukket container. Åpnes fra ene kortside ved behov.
Størrelse: 6.00x2.37x2.71 meter (LxBxH)

Lukket container
Lukket container 15 m3, 21 m3 og 28 m3.Størrelse i meter (LxBxH)
15m3 - 6.00x1.93x1.44
21m3 - 6.00x2.15x1.79 
28m3 - 6.00x2.37x2.14

22 m3
Åpen container. Åpnes fra ene kortside ved behov
Størrelse: 6.00 x 2.365 x 1.785 meter (LxBxH)

Grusflak
Container til tunge avfallstyper, eksempelvis stein. 
Størrelse: 3,2x1,2x0,4/1,0 meter (LxBxH)

Containere

Miljøcontainer
Til oppbevaring av farlig avfall. 
Finnes i ulike størrelser

8 m3 / 10 m3
Åpen container 8/10 m3. Finnes også som sertifisert container til kranløft.
Størrelse i meter (LxBxH): 8m3 = 3.38x1.80x1.50
10m3 = 3.51x1.80x1.80

8 m3 / 10 m3
Lukket container 8/10 m3. Finnes også som sertifisert container til kranløft.
Størrelse i meter (LxBxH): 8m3 = 3.38x1.80x1.50
10m3 = 3.51x1.80x1.80

Klappvingecontainer
Finnes i størrelsen 4, 6 og 8 kubikk. Passer som 
permanent løsning for avfall, eksempelvis glass- 
og metallemballasje, optisk avfall eller restavfall. 
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Industritjenester
Gjennom vårt datterselskap 
Arctic Waste Mangement tilbyr vi 
et mangfold av industritjenester 
og er spesialister på flytende 
farlig avfall. Vi garanterer 
forsvarlig innhenting, transport 
og håndtering av ditt flytende 
avfall og at tjenester utføres 
på en effektiv, miljømessig og 
samfunnsansvarlig måte.

Industritjenester Arctic Waste Management tilbyr er:
– Tømming og kontroll av fyringsoljetanker 
 for private og bedrifter 
– Tømming og rengjøring av fettutskillere
– Slamsuging 
– Tømming og kontroll av oljeutskillere
– Tømming av sandfang og gatesluker 
– Tankrengjøring og tankkontroll
– Høytrykksspyling 
– Innsamling og håndtering av flytende farlig avfall 
– Innsamling og håndtering av flytende miljøskadelig avfall

Kontakt Arctic Waste Management  
på 46 93 53 43 eller  
kontor@arcticwaste.no

arcticwaste.no

Farlig god på avfall

Avfall under bakken

Nedgravde løsninger
Nedgravde avfallsløsninger 
er arealteffektivt og praktisk.

Komprimerende utstyr

Emballasjepresse
Spar plass med presse til papp og 
plast. Kommer i ulike størrelser. Leie, 
kjøpe eller lease

Komprimator
Kommer i ulike størrelser og kan tilpasses ditt behov
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Hva skjer med avfallet?

Gjenbruk 
Vi tilbyr mottak av materialer og 
varer til gjenbruk. Gjennom Remiks 
Bruktbutikk har vi muligheten til å 
ta imot brukte møbler, interiør og 
gjenstander. Som bedrift vil dette 
være en viktig måte å sikre at verdier 
forblir i kretsløpet og bidra til en grønn 
omstilling hvor varer med videre verdi 
ikke ender opp som avfall. Om du har 
større prosjekter knyttet til gjenbruk av 
materialer ber vi om at du tar kontakt, 
vi ønsker å bidra til at gjenbruksandelen 
ved både byggeprosjekter og annet blir 
så stor som mulig.

Deponi 
For avfall og materialer som ikke kan 
gjenvinnes eller brennes er deponi 
siste løsning. Deponiet som Origo 
Skitbotn drifter har tillatelse til mottak 
av ordinært avfall, inert avfall og 
enkeltfraksjoner av farlig avfall. Ulikt 
byggeavfall og lettere forurensede 
masser kan leveres til Origo Skibotn. 
Tjenestene knyttet til deponiet i 
Skibotn er godt forankret i miljøkravene 
som stilles gjennom avfallsforskriften. 
For å forebygge og redusere skade-
virkninger på miljø og menneskers 
helse foregår deponering av avfall på 
en forsvarlig og kontrollert måte. 

Optisk sortert avfall
Vårt optiske sorterings-
anlegg sorterer ved å lese  
av fargen på posen og videre 
fraktes det sorterte avfallet 
videre til et gjenvinnings-
anlegg. Optisk sortert avfall 
har gode løsninger for 
materialgjenvinnning og 
blir til nye produkter ved 
fabrikker i Norge, Sverige og 
Tyskland. 

Materialgjenvinning
Når avfall sendes til 
materialgjennvinning er målet 
at de ulike materialene kan 
brukes som råvarer i produksjon 
av nye produkter. Eksempelvis 
blir matavfallet sendt til 
komposteringsanlegget vårt i 
Skibotn og blir til kompostjord 
og trevirke sendes blant annet til 
oppflising og blir til nye møbler.

Energigjenvinning
Avfall som blir energiutnyttet 
blir blant annet sendt til 
energigjenvinningsanlegget til 
Kvitebjørn Varme i Tromsø. Før 
ble dette avfallet sendt til Sverige, 
noe som resulterte i opp til 1500 
vogntog per år, sammenlignet med 
dagens løsning hvor det blir sendt 
25 meter med samlebånd fra vårt 
prosessbygg og over til Kvitebjørn 
Varme. Fjernvarmen som dette 
anlegget produserer varmer opp 
bygninger i Tromsø, blant annet 
universitetet og sykehuset. I tillegg 
til dette blir en del trevirke sendt 
til energigjenvinning hos Alta 
Fjernvarme og mye farlig avfall 
blir sendt til energigjenvinning i 
produksjonsbedrifter.



remiks.no/bedrift
post@remiks.no

77 60 19 00
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