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BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING
Blandade fraktioner exkluderat elavfall och farligt avfall (ej hushållsavfall)

DEPONI
T.ex. glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, 
plastmattor, byggmästarfyllning, slangar, tätskiktsduk, tyg, gips, 
blåbetong, sanitetsporslin, minerit, brandskadat material och armerad 
betong (större än 50x50 cm).

BRÄNNBART AVFALL
T.ex. papp, papper, plast (ej armerad), frigolit, trä och laminat.

RENT TRÄ OCH MÅLAT TRÄ
Trä utan behandling samt behandlat trä och rivningsträ.

FYLLNADSMASSOR
T.ex. armerad betong (max 50x50 cm), betong, lättbetong, jord, sten, grus, sand, 
puts, tegel, klinker och kakel.

METALL
T.ex. armeringsjärn, diskbänkar, plåt, plåtband, takplåt, ventilationsrör, stålrör, 
kopparrör, badkar, plåtreglar, stålbalkar, armaturer utan elektronik.

ELEKTRONIK
T.ex. vitvaror, datorer, skärmar, armaturer med elektronik och elektriska 
handverktyg.

FARLIGT AVFALL
T.ex. kemikalier  fast/flytande form, lösningsmedel, aerosoler, oljor, asbest, 
kreosot impregnerat trä, ljuskällor, färg fast/flytande form, asfalt. Allt farligt 
avfall skall hanteras separat och i godkända behållare för farligt avfall. 

Avfallet skall transporteras separat och ej tillsammans med annat material. 
Kontakta kundtjänst 020-15 16 17 eller din personliga kontakt för mer 
information.
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 020–15 16 17Byggsäckar

Byggsäckar fyller de flesta kunders behov. Oavsett om det är en stor, liten eller 
trång arbetsplats finns det nästan alltid en anledning att använda Byggsäckar. 

Byggsäckar har många fördelar: de kan hämtas där de 
fylls, de är extremt slittåliga, det är enkelt att ha med 
sig tomma säckar i bilen, de kan forslas bort snabbt och 
de möjliggör sortering på plats även vid mindre mängd 
avfall. Sorteras exceptionella kvalitet på säckarna 
gör att du som kund aldrig behöver oroa dig för att 
överlasta Byggsäcken. Sortera erbjuder Byggsäckar i 

tre olika storlekar från 0,2 m3 upp till 2,0 m3. Byggsäckarna är självbärande och 
förslutningsbara. Som kund hos Sortera kan du även få Byggsäckarna levererade 
direkt till din arbetsplats utan extra kostnad.
 
Kontakta oss på 020–15 16 17 så berättar vi mer om hur just du kan dra fördel av 
Byggsäckens många användningsområden!

 
SJÄLVBÄRANDE &

FÖRSLUTNINGSBARA

SMALL 0,2 M3 MEDIUM 1 M3 LARGE 2 M3

Vid de tillfällen då Byggsäcken inte riktigt räcker till, t.ex. när man som kund har 
mycket mer plats och större avfallsvolymer, finns Sorteras utbud av containrar 
tillgängligt. Sortera har containrar från 5 m3 till 30 m3 i 
både stängda och öppna utföranden.
 
Vi rekommenderar alltid dig som kund att kontakta 
din kontakperson på Sortera för att diskutera fram 
vilken modell som passar bäst för just ditt projekt. På 
sortera.se finner du alla mått och specifikationer samt 
information om vilken container som lämpar sig bäst för olika avseenden.
 
Kontakta oss på 020–15 16 17 så berättar vi mer om hur du väljer rätt container 
för just ditt projekt.

Containrar

 

FRÅN 5 M3 TILL 30 M3

ÖPPNA & STÄNGDA


