Indsamling af madaffald
med og uden emballage
Marius Pedersen A/S tilbyder et samlet koncept til indsamling og
genanvendelse af madaffald med og uden emballage.

Hvad er madaffald
med og uden emballage?

Sådan indsamler vi madaffald med og uden emballage
Afhængig af mængden og behovet for tømning kan madaffaldet opsamles i følgende containertyper:

• Kasserede kødvarer,
fisk, mejeriprodukter,
frugt, grøntsager m.m.
med og uden original
salgsemballage
• Afskæringer/skræller
fra grøntsager
• Brød og kager

2-hjulet mini container 140 liter og 4-hjulet mini container
660 liter
Mini containeren er velegnet til opsamling af mindre mængder madaffald og kan bruges, hvor der er trange pladsforhold.
Containeren er nem at flytte og håndtere, da den er udstyret med
letløbende gummihjul. Den 2-hjulede mini container er desuden
udstyret med tætsluttende låg og speciel lukkeanordning, der minimerer lugtgener.

Tømning
Containeren tømmes på stedet af specialudrustede indsamlingsbiler. Tømningen foregår i ruteplan, det vil sige fast tømning i et
interval, der passer til jeres behov. Maxi containeren fjernes under
tømning. Hvis mængderne af madaffald varierer, kan tømning ske
efter opkald til vores kundeservicecenter.

Sukker og kolonialvarer
Læskedrikke, øl og vin
Afskårne blomster
Mad- og pålægsrester
Suppe, sovs og grød
Æggeskaller
Kaffegrums

OBS: Af hensyn til genanvendelsesprocessen er det
vigtigt, at madaffaldet sorteres korrekt.

Maxi containeren er velegnet til opsamling af store mængder madaffald f.eks. i forbindelse med oprydning eller ved fejlproduktion.
Har du også brugt fritureolie?
Vi har også en løsning til opsamling af brugt fritureolie. Ved mindre
mængder anvendes spændelågsfad eller special beholder, og ved
større mængder anvendes palletanke.
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Hvem har madaffald?
Madaffald med og uden emballage stammer typisk fra:
•
•
•
•

Dagligvarebutikker
Fødevareproducenter
Storkøkkener
Caféer og restauranter

•
•
•
•

Hoteller
Institutioner
Kantiner
Fastfoodrestauranter

Mere information?
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservicecenter på telefon 70 13 40 40.

Genanvendelse
Det indsamlede madaffald afleveres til miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor evt. emballage separeres fra. Herefter forarbejdes
det organiske produkt til flydende biomasse, der transporteres til
biogasanlæg, hvor det genanvendes ved energiudnyttelse og afslutningsvis som jordforbedringsmiddel.
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Maxi container efter nærmere aftale.
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