STANDARD KONCEPT

Sorteringsvejledning for 2 m3 HC-BIGBAG

Cvr. 43119613
Lejrvej 33
3500 Værløse
Tlf. 44 48 10 17

Standardkonceptet er velegnet til private og håndværkere, som har mindre oprydningsopgaver.
Du har en fast pris for afhentningen af en HC-BIGBAG uanset fraktion og inklusiv affaldsbehandling – dog inden for rammerne af dekortvægtene - se vejledende tabel i nederste højre hjørne.
Ved større oprydningsopgaver og professionelt behov, anbefales det professionelle koncept for HC-BIGBAG
Vi håndterer dit affald i HC-BIGBAGS nemt enkelt og miljørigtigt:
1. Fyld din HC-BIGBAG hvor du har behov for det – overhold max. lasteevne og
overhold dekortvægte
2. Placer din HC-BIGBAG op til 7 meter fra skel i gadeplan, hvor kørevej har
fæstet areal og lastbiler kan komme til
3. Bestil afhentning på HC-BIGBAG.DK. HC-BIGBAGGEN afhentes inden for
3 arbejdsdage
4. HC-BIGBAG må max. fyldes op til 5 cm fra topkant
Brændbart affald
Brændbart affald indeholder det affald, du typisk står og skal af med. Følgende må du
komme i din HC-BIGBAG: Nedenstående affaldsfraktioner giver et billede heraf.

Max. lasteevne 1,1 ton

Sorteringsvejledningen her under vil guide dig rigtigt på vej:
Blandet affald
Møbler, hynder, madrasser og flamingo.
Rent bygningstræ
(Rent bygningstræ må ikke indeholde: malet, lakeret,
vakuum- eller trykimprægneret træ)

Isoleringsmaterialer
Glas- og stenuld.
Have- og parkaffald
Grene, blade, buske, løvaffald, græs og ukrudt.
(Trærødder og stammestykker maks. 1 meter)

Metal
Jern og metaller - Kabler, cykler, kontorstole,
rør, motordele, radiatorer, hårde hvidevarer.
Plast
Hård og blød PE-plast - afdækningsplast, dunke,
krympefolie, renovationsposer, sække, plasticposer.

Glas og flasker
Skår, ruder og flasker.
Dæk
Person og varevognsdæk, entreprenørdæk og
lastvognsdæk.
Pap
Bølgepap og papemballage.
Returpapir
Printerpapir, kontorpapir, aviser og brochurer.
Elektronikaffald
Udtjente elektriske og elektroniske produkter.
(Må kun håndteres kildesorteret)

Har du større ensartede mængder, vil du opnå højest genanvendelse og skåne miljøet ved at kildesortere dit affald i
flere HC-BIGBAGS.

Undtagelser der ikke må fyldes i HC-BIGBAGS:
Olie og kemikalier, farligt affald, sprængfarligt og radioaktivt affald
og letfordærveligt affald /dagrenovation.
Eternit og jord
(Kontakt kørselsafdeling på tlf. 44 48 1017 for pris, særlig aftale)

Dekortvægt ved disse fraktioner:
Rent træ
1.000 kg
Brændbart affald
500 kg
Vi forbeholder os ret til at fakturere for
overvægt ved overskridelse af dekortvægt.

