Indsamling af madaffald
uden emballage
Marius Pedersen A/S tilbyder et samlet koncept til indsamling
og genanvendelse af madaffald uden emballage.
Sådan indsamler vi madaffald uden emballage
Afhængig af mængden og behovet for tømning kan madaffaldet
opsamles i:
• 60 liter plastpose
• Biobeholder, 70 og 90 liter - OBS: kun Hovedstaden
• 2-hjulet mini container, 140 liter
Plastposen på 60 liter, der er produceret af 100% genbrugsplast, er en ideel og hygiejnisk løsning til opsamling af madaffald direkte i køkkenet. Når posen er fyldt, lukkes den med
en knude og lægges i den udendørs opstillede container.

Hvad er madaffald
uden emballage?
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrester
Kødvarer
Fisk
Mejeriprodukter
Frugt og grøntsager
Brød-, kage- og dejrester
Suppe, sovs og grød
Æggeskaller og kaffegrums

OBS: Af hensyn til genanvendelsesprocessen
Biobeholderne kan opstilles direkte i køkkenet, da de er udstyer det vigtigt, at madaffaldet sorteres korrekt.
ret med tætsluttende låg, der minimerer lugtgener.
Biobeholderen ombyttes med en renvasket beholder. For at
Madaffald stammer typisk fra:
lette den interne håndtering tilbyder vi også leje af kærre til
• Cafeer		 • Restauranter
biobeholderen. Mini containeren tømmes på stedet.
• Storkøkkener 		 • Kantiner
Har du også brugt fritureolie?
Vi har også en løsning til opsamling af brugt fritureolie. Ved minMere information
dre mængder anvendes spændelågsfad eller special beholder,
og ved større mængder anvendes palletanke.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservicecenter på telefon 70 13 40 40.
Tømning
Tømning foregår i ruteplan, det vil sige tømning i et fast interval tilpasset jeres behov. Hvis mængderne af madaffald
varierer, kan tømning ske efter opkald til vores kundeservicecenter.
Genanvendelse
4

Madaffaldet transporteres til miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor plastposerne sorteres fra. Herefter forarbejdes mad-affaldet til flydende biomasse, som biogasanlægget
omdanner til grøn energi f.eks. el og varme samt gødning til
landmandens
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Fig.

Betegnelse

Volumen

Højde

Bredde

1

Plastpose

60 liter

0,85 cm

0,38 cm

Diameter
-

Standard
X

2

Biobeholder*

70 ltr.

64 cm

-

55 cm

Hovedstaden

3

Biobeholder*

90 ltr.

75 cm

-

58 cm

Hovedstaden

4

Mini container

140 ltr.

108 cm

48 cm

*Tilbydes kun i Hovedstaden
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