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BEHOV

Hur kan vi förenkla, utveckla och överträffa kun-
dens förväntningar? Vi gör besök för att se över 
förutsättningarna och lägger upp en plan för 
återvinningen hos våra kunder.

Vi tar helhetsansvar för återvinningen och plan-
eringen samt ser över vilka kärl som behövs och 
hur ofta de behöver tömmas.

Välj tömning på avrop alt. fasta intervall.

“Smarta skolan” är ett helhetskoncept som han-
terar all återvinning på skolor. Vi kommer ut kost-
nadsfritt och presenterar om återvinning för alla 
på skolan. Ett samarbete med Vi-Skogen som 
planterar träd i östra Afrika. 
Två tömda papperskärl = 20kr = 1 nytt träd.

Vi erbjuder även engångstömmningar vid tex. 
flytt. Självklart erbjuder vi även flyttservice.

ÅTERVINNING I VÄRLDSKLASS

RECYCLING

Kostnadseffektiva återvinningslösningar för kontor, skolor och kommersiella fastigheter i Stockholm. 
Återvinningsrum, miljöstationer, standardkärl eller designade kärl, vi hittar en lösning för er!
Vi har smarta återvinningskärl som vi tömmer och byter enligt era önskemål. Vi tar även hand om 
sekretesspapper, wellpapp och farligt avfall samt övriga källsorteringafraktioner. Egentligen allt som 
ni behöver återvinna. Vi har även möjlighet att kreditera returpant om ni köpt dricka via oss. Annan 
returpant kan också hämtas och skänks till Stockholms stadsmission för barn och unga.
 Vi bedriver aktivt ett miljöarbete för att hela tiden ligga i framkant. Konkret strävar vi efter 
bästa möjliga miljömässiga omhändertagande av allt avfall och kontinuerligt planerar alla transport-
er så effektivt som möjligt. Visionen är en renare miljö genom smartare återvinning. I slutändan är 
målet att vårt miljöengagemang – via våra anställda – ska smitta av sig till våra kunder. För tillsammans 
kan vi bidra ännu mer till en hållbar utveckling.

Typ av recycling?
Frekvens för tömning?
Fast tömningsintervall? 
Se över vid behov?
Storlek på kärl?
Hur ser det ut på plats?
Lastzon, hiss, kod, nycklar etc?

En leverantör mindre
Samla allt på en faktura
Bra service med smidig kontakt, vi 
kommer när vi lovar
Inga dolda avgifter eller hyra
Sekretessklass
Inga långa avtal
fossilfri fordonspark

CONTALIAS 
FÖRDELAR

H J Ä R TA  &  M I L J Ö

T i p s !

Vi erbjuder 100% fossilfri hantering.

Utöver standardkärl, erbjuder vi 
designade kärl för er återvinning.

För varje tömt 
papperskärl skänks 

10 kr till 
Vi-Skogen  

PAPPER MED 
HJÄRTA


