FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Sortera
Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa
en avfallsentreprenör som satte kunden i fokus,
och hjälpa denne att bli av med sitt avfall från
byggarbetsplatser på ett enklare, smidigare och
mer kostnadseffektivt sätt. Detta kombinerat med
att på ett effektivt sätt ta tillvara på miljöns resurser.
Idag har vi vuxit till en komplett avfallsentreprenör
som verkar för att vara en partner till våra kunder
inom bygg & anläggning. Sortera täcker idag mer
än 75 % av Sveriges befolkning med sina tjänster
och produkter.

 Varför välja Sortera?
φφ Sortera är idag en av få kompletta avfallsentreprenörer för byggindustrin
φφ Hos Sortera får du som kund alltid en personlig
kontakt som hela tiden finns till för dig
φφ Alltid samma service i form av tidspassning,
fraktionssammanställning samt deklaration var
ditt avfall har destruerats.
φφ Din beställning utförs alltid inom 24 timmar från
det att du lägger din order.



Sortera för miljön
Byggsektorn står för nära 40 % av landets totala
energi- och materialförbrukning. Sortera gör det
enkelt för ert företag att ta miljöansvar.
φφ Vi planerar alla transporter ur energisynpunkt
φφ Vi har marknadens mest miljövänliga fordon
φφ Vi återvinner allt avfall på egna anläggningar
φφ Vi återvinner eller återanvänder 99,1 % av avfallet
φφ Mindre än 1 % av mottaget avfall deponeras

 Sortera står för kvalitet
Använder du dig av Sorteras tjänster kan du som
kund känna dig trygg med att vi alltid strävar efter
att utföra just ditt projekt på bästa tänkbara sätt.
Vi garanterar att vi som leverantör och partner tar
vårt fulla ansvar tills dessa att uppdraget är slutfört
oavsett vilken typ av tjänst du väljer, och vårt mål
är att du som kund alltid ska vara nöjd.



Våra tjänster
Som komplett avfallsentrepenör erbjuder Sortera
följande produkter och tjänster:

BYGGSÄCKAR

CONTAINRAR

KÄRL


FARLIGT AVFALL

MATERIALLEVERANS

HÖGHÖJDSLYFT

SUGBIL

Byggsäckar
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, de är självbärande
och förslutningsbara. Våra byggsäckar finns i tre
storlekar, Small, Medium och Large.
S

M

L

Containrar
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.

Kärl
Kärl är ett komplement till Byggsäckar och containrar.
Kärlen finns i tre olika storlekar från 190 liter upp till
660 liter. Kärlen lämpar sig mycket bra för all typ av
avfall (förutom inerta massor).
Alla kärl tvättas alltid in och utvändigt och funktions
kontrolleras innan leverans sker ut till kund.
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Farligt avfall
Allt fler material på din byggarbetsplats behöver
separeras och hanteras på ett speciellt sätt. Lagar och
regler kan ibland vara mycket svåra att tolka gällande
hantering av vissa material.
Sortera erbjuder dig som kund ett komplett utbud
av tjänster och produkter för att hantera det farliga
avfall som uppstår på din byggarbetsplats.

Sugbil
Sortera kan erbjuda vakuumsugning, materialblåsning, industri- och asbestsanering, högtrycksspolning, våtsug m.m.
Sortera har en av Sveriges största sugbilsflottor,
vilket borgar för marknadens bästa leveranssäkerhet, och merparten av fordonen är av högsta
miljöklass (Euro 6).
Sugbilarna bokar du genom vår kundtjänst lika
enkelt som du gör med övriga tjänster och
produkter, och de kan bokas inom hela Stockholms
län, Uppsala och Gävle.

Materialleverans
Sortera levererar material i såväl Byggsäckar som
containrar. Du bestämmer själv om du vill ha
materialet ”tippat” på plats eller att vi ställer av flaket
och sedan hämtar det.
Att få materialet i Byggsäckar kan i många fall
förenkla hanteringen då vi kan placera ut dem där
materialet skall användas.

Höghöjdslyft
Sorteras standardbilar når upp till 17 meters
höjd. Men vi kan även erbjuda högre lyft med
höghöjdsbilar eller mobilkranar. Ring så kommer vi
ut med en specialist på området som hjälper dig
att planera ditt arbete.
Med Sorteras förslutningsbara Byggsäckar och
specialcontainrar för lyft, säkerställs att lyften utförs
på säkrast möjliga sätt.

 Sortera sorterar för miljön
Enligt lag är du som entreprenör skyldig att sortera
ditt avfall på ”källans plats”. Vi på Sortera vet att det
ibland kan te sig omöjligt att lyckas med detta.
Väljer du att sortera avfallet själv så spar du både
pengar och miljö! Oavsett om du sorterar eller vill
att Sortera skall göra det åt dig kan du känna dig
trygg med att allt avfall som lämnar Sortera alltid är
sorterat och återvunnet.
För uppföljning och kontroll kan du via vår kundtjänst
alltid snabbt och enkelt beställa en fraktionsrapport
som visa hur ni sorterat på ert projekt.



Återförsäljare
Du kan beställa Byggsäckar direkt av oss genom
att ringa (020–15 16 17), genom att gå in på vår
hemsida (www.sortera.se), eller hos någon av
våra många återförsäljare. Gå in på vår hemsida
för att se vilken återförsäljare som finns närmast
dig. Sorteras Byggsäckar finns idag hos de flesta
välsorterade bygghandlare.



Sortera digitalt
På sortera.se finner du all information om oss och
vad vi kan erbjuda. Där kan du också enkelt skapa
kundkonto, beställa våra produkter och tjänster,
läsa de senaste nyheterna och se var du hittar din
närmaste återförsäljare.
Sortera.se är mobilanpassad, så du kan göra dina
beställningar direkt från byggplatsen, eller var du
befinner dig, enkelt och smidigt. Här hittar du också
direktlänkar till våra övriga varumärken.



Vad händer med ditt avfall?
Sortera är en miljöentreprenör som äger hela
kedjan från rådgivning till återvinning. Vi
transporterar och återvinner allt ditt avfall i egen
regi. Detta gör att du som kund alltid kan få veta
vad som händer med ditt avfall. Sortera arbetar
ständigt för att förbättra utvinningsprocesserna
och att så lite som möjligt av avfallet skall hamna
på ”hög” (deponi).

 Framtidsvisioner
Vi tror att den typ av tjänster och service Sortera
erbjuder både är unik på marknaden och det som
varje bygg/anläggningsentreprenör behöver, oavsett vilken marknad du arbetar på. Vår strävan är att
som första miljöentreprenör kunna erbjuda tjänster
och produkter där vi kan garantera att 100 % av allt
insamlat avfall återanvänds eller återvinns!
Bli vår partner du också och följ med in i framtiden,
så kan vi tillsammans skapa en hållbar miljö för oss
själva och våra barn!
// Sortera med personal!



Här finns Sortera
Sortera finns idag i Stockholm, Uppsala, Göteborg
och Malmö. Välkommen till någon av våra lokala
etableringar där du alltid möter kunnig och
serviceinriktad personal!

UPPSALA
STOCKHOLM
GÖTEBORG
MALMÖ

För att beställa någon av våra tjänster, eller om du
har frågor, kan du alltid nå oss på:

020–15 16 17

Sortera Skandinavien AB / Box 92151 / 120 08 Stockholm / 020–15 16 17 / info@sortera.se / sortera.se

