
sorterar för miljön

Sortera Skandinavien AB  |  Box 92151  |  120 08 Stockholm
Ordertelefon: 020–15 16 17  |  info@sortera.se  |  www.sortera.se

 020–15 16 17

Förslutningsbara Byggsäckar

En förslutningsbar Byggsäck minskar risken för att obehörigt 
avfall hamnar i era sorterade Byggsäckar, eller att avfallet 
blåser ut i naturen. En knuten Byggsäck minskar också 
risken att barn kommer åt farliga föremål. Tack vare den 
”självbärande” konstruktionen blir även arbetsmiljön bättre.

Dagen-efter policy

Sortera utför alla beställda tjänster senast dagen efter (gäller 
helgfria vardagar).

Miljögodkända fordon

Alla Sorteras tunga fordon är av miljöklass 6 eller 5. Alla 
Sorteras transporter planeras på optimalaste sätt för att 
minimera körsträckan och utsläppen.

Miljöfokus och kostnadseffektivitet

Sortera erbjuder alla kunder gratis utbildning i miljöriktig 
avfallshantering. Utbildningens syfte är att lära dig sortera och 
hantera ditt avfall på bästa tänkbara sätt ur ett ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. För att följa avfallsflödet 
erhåller ni dokumentation och fraktionssammanställningar 
med sorteringsutfall löpande för varje unikt projekt ni utför.

Tillgänglighet

Sorteras kundtjänst är öppen samtliga vardagar mellan 
07:00-16:00. Du kan när som helst på dygnet lägga en order 
via vår hemsida sortera.se alternativt via vår applikation. 
Som avtalskund har du alltid en personlig kontakt som finns 
där för att hjälpa dig med dina frågor.

Ren profil

Som kund hos Sortera skall du alltid känna dig trygg med att 
containern som levereras ut till din arbetsplats är funktionell, 
utan klotter och är ren. Samtliga containrar repareras och 
målas löpande för att hålla en hög nivå.

Fokus på dig inom byggsektorn

Sorteras kärnverksamhet är insamling av byggavfall och 
farligt avfall i Byggsäckar, containers och kärl. Vidare 
erbjuder vi vakumsugning, slamsugning, höghöjdslyft, 
materielleveranser och alla på marknaden förekommande 
transporttjänster. Vi finns även här för dig som kund 
gällande provtagningar, konsultationer och inventeringar 
av dina projekt. Av Sorteras totala insamlade volym avfall 
går enbart 1 % på deponi. Övriga material återvinns eller 
återanvänds på annat miljöriktigt sätt.

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information om 
produkter och tjänster!
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