FASTIGHETSNÄRA
AVFALLSINSAMLING
med Decem® systemlösning

Decem® är ett system för fastighetsnära insamling i flera fraktioner.
Systemet bygger på tvåfraktionskärl, detta för att möjliggöra sortering
i flera fraktioner med minimalt antal kärl. Dessa kärl kan tömmas med
standardsopbilar.

Fastighetsnära avfallsinsamling
med Decem® systemlösning
Decem; systemlösning för fastighetsnära avfallsinsamling
i flera fraktioner med standardkärl och standardfordon.
Systemtänket är modulärt. Börja i liten skala med ett kärl
och bygg ut med kärl nummer 2 och 3. Exempelvis, ska ni införa
matavfallsinsamling kan ni börja med ett kärl med mellanvägg.
I fack 1 samlar ni matavfall och i fack 2 restavfall. När tillfälle
ges kan ni bygga ut med kärl 2 och 3 för fler fraktioner.
Decem innebär också:
Kostnadseffektiv uppstart. Bygger på standardprodukter.
Bra arbetsmiljö. Vid villa är volymen på största kärlet som
används max. 240L med mellanvägg.

Butterfly lock, för behållare
med skiljevägg.

Flexibilitet. Ni kan använda er av standardsopbilar exempelvis
tvåaxlade fordon som ger tillgänglighet i mer svåråtkomliga
områden. Mellanväggarna i kärlen kan tas bort och/eller
flyttas allt eftersom behovet förändras exempelvis i takt
med teknikutveckling etc.
För mer information, tveka inte att kontakta oss på:
info@sulonordic.se eller på 0410-124 60.

SULO finns representerade med tillverkning och lokalkontor över hela världen. Vi har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. I början av 70-talet startade
vi tillverkning av plastbehållare. Idag är vi en av världens
största tillverkare av avfallskärl. Allt vårt ”know how” har
vi genom åren löpande omsatt in i våra produkter

San Sac kan avfallshantering, detta genom sina mer än
50 år i branschen. Sedan starten 1962 har San Sac ständigt utvecklat sitt produktprogram och kan idag erbjuda
heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering till användare i offentlig och privat verksamhet.

Sedan 70-talet har SULO levererat plastbehållare till
kunder i Norden. I mer än 25 år har vi varit representerade med kontor, lager och verkstad i Norden så vi känner
väl till förutsättningarna på den nordiska marknaden.

Idag är San Sac också en del av SULO Group och ansvarar
för gruppens produkter på den svenska marknaden.
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