
STANDARDBUR 
KAN STAPLAS OCH ÄR IHOPFÄLLBAR

PLYFALÅDA 
LÅSBAR - SEKRETESS

HJULBUR 
KAN FLYTTAS FÖR HAND

KÄRL PÅ HJUL 
LÅSBAR OCH KAN FLYTTAS FÖR HAND

GALLERBUR 
PÅ EU-PALL

KÄRL PÅ HJUL 
LÅSBAR OCH KAN FLYTTAS FÖR HAND  

INSAMLING I GALLERBUR 

INSAMLING I BOX ELLER KÄRL DATASÄKERHET

Gallerbur som rymmer ca 500 kg. 
Stapelbar - ger miljönytta och optimerad 
logistik. Ihopfällbar och spar yta när den 
inte används. Flyttas med truck/pallyftare. 
BxDxH: 160x120x120 cm

Plyfalåda som rymmer 225 kg. 
Låsbar för sekretessmaterial: datorer, lap-
tops, skärmar och annan kontorselektronik. 
Flyttas med hjälp av truck/pallyftare. 
BxDxH:120x75x75 cm

Extra hög gallerbur som rymmer ca 300 kg.  
Sitter fast på pall och flyttas med truck/
pallyftare. 
BxDxH: 120x80x195 cm

Ett kärl på 190 liter som är låsbar, har två 
hjul och kan flyttas för hand. Passar för 
mindre elektronik såsom minnesmedia. 
BxDxH:56x69x107 cm

Gallerbur som rymmer ca 300 kg.  
Avsedd för trånga utrymmen. Buren har 
hjul och kan flyttas för hand. Finns både 
med och utan lås. 
BxDxH: 120x80x175 cm

Plastkärl som rymmer 660 liter och finns 
både med och utan lås som val. 
Kärlet har fyra hjul och kan flyttas för hand. 
BxDxH:127x75x120 cm

VIKTIGA VÄRDEN I HELA KEDJAN

En framgångsrik elektronikåtervinning skapar en mängd värden för din verksamhet.  
Du vill få ut så mycket ekonomiskt värde och miljönytta som möjligt. Vi erbjuder behållare 
som ger medarbetarna en säker och ergonomisk arbetsmiljö och en hantering som inte 
stjäl arbetstid. 

Omvärldskraven ökar ständigt: i lagstiftning, från dina  
kunder, myndigheter och allt oftare även från konsumenter. 
Många gånger innehåller elektronikavfall också stora  
mängder känslig, konfidentiell information som inte får 
komma på villovägar och orsaka risker.

När elektroniken återvinns och sedan säljs vidare som råvaror  
runtom i världen är det viktigt att utesluta att materialet 
inte hanteras på fel sätt någonstans i förädlingskedjan och 
orsakar risk för vare sig människa eller miljö.

Rätt behållare är en viktig del i början av den kedjan.

En säkrad elektronikåtervinning i hela kedjan ger er rätt  
stöd att möta dessa utmaningar, uppnå KPI:er och mål  
och blir ett kraftfullt stöd, både i vardagen och för er miljö- 
rapport eller hållbarhetsredovisning där ansvarstagandet 
sätts på prov. 

Vi på Stena står beredda med en hållbar lösning för just er.


