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KvalitetsproduKter  
til affaldshåndtering

Affald er en ressource og for at 

udnytte affaldet bedst muligt, er det 

afgørende at have affaldsløsninger, 

der støtter en god affaldsplan.

Fra starten har ZENZO GROUP fokuse-

ret på løsninger, der kan medvirke til 

at nå vores fælles mål om et forbedret 

klima. Vi har en tro på, at hvis vi alle 

bidrager, vil vi se resultater, måske 

ikke på kort sigt men helt bestemt på 

langt sigt.

Vi har specialiseret os inden for flere 

områder med produkter til affalds-

sortering. For at give et overblik over, 

hvor vi kan bidrage, har vi samlet alle 

vores affaldssystemer i denne bro-

chure. Er der spørgsmål undervejs, er 

vi kun en mail eller et opkald væk.

Rigtig god læselyst!
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vi gør mere for miljøet

ZENZO GROUP består af tre produkt-

områder. I Outdoor finder du alt til 

det moderne byrum. I Toiletter har 

vi markedets mest fleksible toilet-

løsninger til offentlige områder, og i 

Miljøafdelingen finder du produkter 

til optimering af affaldsindsamling og 

-håndtering. 

For mere end 10 år siden introduce-

rede ZENZO GROUP de første miljø-

produkter og siden har vi oparbejdet 

et bredt sortiment indenfor affalds-

sortering, bioposer, miljøstationer, 

affaldshuse og meget andet.

Vores målsætning

Vi har udvalgt vores leverandører i 

alle produktgrupper med omhu og 

med store krav til både design og  

kvalitet. Vores mål har fra starten 

været at give vores bidrag til en 

smukkere, renere og mere funktionel 

hverdag. For os er det vigtigt, at vi er 

med til at bidrage til et renere miljø 

og vi lægger vægt på:

● Dokumenterede kvalitetsprodukter

● Pålidelighed og fleksibilitet

● Forståelse for kundens individuelle 

ønsker

● Kontinuerlig produktudvikling

Det er vigtigt for os, at du som kunde 

bliver inspireret. Vi vil gøre vores 

bedste for at imødekomme netop dine 

ønsker.

Højeste kValitet

ZENZO stiller store krav til kvalitet. 

Vores høje kvalitet sikrer vores kunder 

en positiv oplevelse – af såvel produkt 

som ydelse. For os er kvalitet stadig 

det bedste varemærke.

Vi ønsker at være den bedste leveran-

dør i branchen – også i fremtiden.

kunderne først

Med flere års erfaring i branchen og 

et godt samspil med kunder, leveran-

dører og rådgivere, har vi erfaret at 

faktorer som personligt engagement, 

kreativitet og fleksibilitet er nøgleord 

for ethvert gensidigt samarbejde med 

vores kunder.

Valget af leverandører og produkter 

har sammen bidraget til den styrke vi 

har i dag.

Tak for din interesse.
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PladsbesParende 
modulsystem

BWaste Lumio affaldssystem er et 

funktionelt og økonomisk valg, når 

det drejer sig om indsamling af større 

mængder affald. BWaste har igen-

nem de sidste 10 år leveret mere end 

20.000 nedgravede affaldssystemer 

og har derfor opbygget stor erfaring 

inden for langtidsholdbare løsninger. 

De nedgravede containere kan inde-

holde så store mængder affald, at 

de ikke skal tømmes så ofte. Det gør 

Lumio systemet til en miljøvenlig løs-

ning, idet færre tømninger og kørsler 

vil føre til mindre CO2 udledning, ned-

sat tidsforbrug og dermed besparelser.

De fleste har oplevet at gå forbi en 

fyldt container med åbent låg en 

Bwaste

nedgravede  
affaldssystemer

varm sommerdag. Med et nedgravet 

affaldssystem undgår man overfyldte 

containere og lugten fra affald, der 

ligger og rådner i solen. I Lumio ligger 

affaldet godt under jorden, hvor der 

altid er køligere, herved undgår man 

lugt fra affaldet.

Containeren tømmes med 1, 2 eller 

3-krogssystem så renovations- 

arbejderen ikke kommer i kontakt 

med affaldet og derfor får et sikkert 

og hygiejnisk arbejdsmiljø. Systemet 

er velegnet til indsamling og sortering 

af alle typer affald f.eks. metal, glas, 

plast, brugt tøj, pap, papir, blandet 

affald og organisk affald. Lumio fås 

med dobbelt beholder, hvor indkastet 

er delt i to, så det er muligt at have to 

affaldsfraktioner i en løsning.

de mange fordele:

• Effektiv sortering af mange  

fraktioner

• Færre tømninger giver færre kørsler 

og dermed mindre CO2

• Certificerede og godkendte løsninger

• Sikkerhedshegnet beskytter reno-

vatøren og forbipasserende under 

tømning

• Pladsbesparende, stor kapacitet på 

minimal plads

• Stilfuldt og diskret design

• Handicap-, børne- og ældre- 

venligt da indkastet er på siden af  

beholderen

• Tromleindkast begrænser størrelsen 

af affaldet
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• Den firkantede form giver nem  

renholdelse og snerydning

• Containeren er produceret i fiber-

beton, som sikrer stærk holdbarhed  

og lang levetid

• Lumio er selvforankrende ved 

grundvandsstand på 1 meter  

under terræn

• Installationsdybde på blot 2980 mm

• Beholdere i flere størrelser, 3m3, 

4m3 og 5m3

• Fås med indkast til batterier inte-

greret i indkastet

Lumio tømmes med 1, 2 eller 3-krogssystem. Ved tømning af containeren følger sikkerhedshegnet automatisk med op og afspærrer hullet.

Tømningen af Lumio foregår nemt og uden at renovatøren kommer i kontakt med affaldet.

skal  dine affalds- containere Være  
intelligente?læs mere  side 7
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Bwaste

delvist nedgravede
affaldssystemer

så skal du ikke graVe så dybt

Den delvist nedgravede model SEMI fra BWaste er et godt bud på 

et let og hurtigt installeret affaldsystem.

Med sin installationsdybe på kun 57 cm kræver SEMI ikke store 

anlægsforberedelser. Der skal blot udgraves et passende hul 

hvorefter en galvaniseret stålramme installeres og containeren kan 

placeres.

I storbyer og tæt befolkede områder, kan det være vanskeligt  

at lave store og dybe udgravninger uden at man støder ind i el-

ledninger, vandrør, kloakker og andet. Her er SEMI, med sin lave 

installationsdybe, en god og lidt billigere løsning. Med sin kapaci-

tet på 2,3 m3 kan SEMI stadig rumme en stor mængde affald og 

dermed nedsætte antallet af tømninger.

SEMI er velegnet til sortering af alle typer affald f.eks. metal, glas, 

plast, brugt tøj, pap, papir, blandet affald og organisk affald.

SEMI

Stålramme

Terræn
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Bwaste

eleKtronisK adgang 
til affaldscontainere

HVem Har adgang?

Med elektronisk adgang til affaldscon-

tainere kan man først og fremmeste 

aflåse containeren, så uvedkommende 

ikke kan deponere affald.

Man kan også indsamle information 

om hvem der har adgang til contai-

neren og hvor meget og hvor ofte 

vedkommende deponerer affald.

Disse informationer er værdifulde for 

eksempel ved indførelse af affaldsaf-

gifter, der beregnes efter den mængde 

affald den enkelte borger eller virk-

somhed deponerer. 

HVornår er en  
container intelligent?

I dag er affaldssystemer ikke kun 

selve containeranlægget. For at opnå 

en mere effektiv udnyttelse, tømning 

og vedligeholdelse kan containeran-

læggene gøres intelligente.

Containerne bliver intelligente når 

de kan indsamle data om brugernes 

adfærd, aflæse fyldningsgraden af 

containerne og sende disse data til et 

centralt styresystem. De indsamlede 

data giver mulighed for en meget ef-

fektiv og driftsbesparende administra-

tion af anlæggene. 

bsmart gør det nemt

ZENZOs leverandør BWaste har ud-

viklet et unikt system, BSmart, som 

giver mange muligheder for at admini-

strere en eller flere containere.

● Med en basis løsning fungerer den 

elektroniske adgang som aflåsning 

af containeren 

● For at få adgang til bestemte  

containere skal brugerne have  

udleveret affaldspas 

● Ved afregning af affaldsafgift, kan 

brugere få udleveret et affaldspas 

med et forudbestemt antal adgange 

til en affaldscontainer. Hvis dette 

antal overskrides, inden for en 

bestemt tidsperiode, kan brugeren 

automatisk opkræves en ekstra 

afgift

● Brugerne kan selv logge sig på det 

webbaserede system og følge med 

i egen deponeringshistorik, se sal-

doen på passet og tanke passet op

● Når brugere har indsigt i egen 

historik og får en fornemmelse af 

sammenhængen imellem afgift og 

affaldsmængde, har det vist sig at 

der opstår større opmærksomhed 

omkring hvor meget affald der de-

poneres

sPar  tid og Penge  På driften og  skån miljøet

BWastes containere leveres med mulighed 
for nem og hurtig installering af elektronisk 
adgang.

Læs mere om fuLdmeLder-  
system og effektiv rute- 
pLanLægning >>
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HVornår skal  
containeren tømmes?

I dag er en af udfordringerne ved af-

faldshåndtering, at mange containere 

tømmes uanset om de er fulde eller 

ej. Det giver unødige omkostninger, 

kørsel med halvtomme containere 

og dårlig udnyttelse af containerenes 

kapacitet. 

En vigtig del af  containerens intel-

ligens sidder i fuldmelderen WasteB, 

som sender vigtige data til vores  

centrale system. Ved hjælp af alle 

disse værdifulde data, kan admini-

Bwaste

fuldmeldersystem

stration, tømning og vedligehold af 

containeren optimeres væsentligt  

med besparelser og hensyn til miljøet 

som følge. 

HVad kan Wasteb?

● WasteB er fleksibel og kan  

installeres i alle containere

● WasteB er udstyret med en GPRS 

antenne med forstærkede sende-

signaler, og sender derfor uforstyrret 

selvom den er placeret under jorden

● WasteB registrerer tømning ved 

hjælp af bevægelsessensor

● WasteB kan nemt kobles sammen 

med den elektroniske adgangskon-

trol i containeren - WasteB fungerer 

også alene

● WasteB kan konfigureres og testes 

umiddelbart efter installation på  

stedet via smartphone eller tablet
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alt HVad du Vil  
Vide om dine containere 

Når en underjordisk container er 

udstyret med vores fuldmeldersystem 

WasteB, samles der værdifuld infor-

mation om containerens kapacitet og 

stand. Med disse data kan vores Con-

tainer Management System (AWRS) 

administrere alle de containere, der er 

tilsluttet systemet. 

Bwaste

effeKtive indsamlingsruter

AFFALDSPAS

Med elektronisk 
adgangskontrol, 
fuldmeldersy-
stem og effektive 
indsamlingsruter 
er du godt på vej 
til store driftsbe-
sparelser og 
større hensyn  
til miljøet.

tøm containeren  
når den er fuld

Al information vedrørende fuldmel-

ding, tømning, vedligehold og repa-

ration kan findes i AWRS. Med denne 

information kan systemet automatisk 

skabe meget effektive indsamlingsru-

ter. Vi kalder det dynamisk indsam-

ling, i modsætning til den mere stati-

ske, hvor containere tømmes efter en 

fast rute og tidsplan, uden hensynta-

gen til at containerne er halvtomme 

eller overfyldte.

Med dynamisk indsamling opnås be-

sparelser i både tid, penge og energi-

forbrug.

Tømning. Reparation. Vedligehold.
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H&G

nedgravede affaldssystemer

kValitet i  
stilrent og smukt design

De fleste byer ønsker et godt image 

og stiler efter at have et så pænt by-

miljø som muligt. 

Vores nedgravede affaldssystem fra 

H&G i Tyskland yder et væsentligt 

bidrag til at opnå et flot bymiljø, hvor 

affaldet er gemt af vejen. H&G er et 

fuldt nedgravet affaldssystem, hvor 

kun den øverste del med indkastet er 

synligt.

Den synlige top, med skjulte løfte-

kroge, er fremstillet i lakeret kraftigt 

rustfrit stål. Valget af netop rustfrit 

stål understreger produktets gennem-

førte kvalitet og holdbarhed.

De nye toppe er tilpasset nutidens øn-

ske om rene linier og byplanlæggernes 

skrappe krav til design i byrummet. 

H&G affaldssystem består af en varm-

galvaniseret stålcontainer med en 

kapacitet på 3m3 til 5m3, som ligger 

under terræn i en solid betonkasse. 

Over containerne ses toppen med et 

indkast, der passer til de affaldstyper, 

der skal indsamles. 

Udseendet designes så det passer ind 

i det eksisterende miljø. Resultatet 

bliver et ordentligt og attraktivt miljø, 

fri for ubehagelig stank og grimme 

affaldscontainere – en ukompliceret 

og perfekt løsning på et hverdagspro-

blem.

suPermiljø- 

station med 12  

affaldsfraktioner 

 i Varde i jylland

gode grunde til  
at inVestere i H&g:

• Certificerede og godkendte løsninger

• Automatisk sikkerhedsgulv ved  

tømning

• 5m3 eller 3m3 volumen

• Adgangskontrol

• Færre tømninger giver færre kørsler 

og dermed mindre CO2

• Minimale lugtgener da affaldet er 

under terræn

• Nem og tydelig affaldssortering

• Kan fås med lameller eller belæg-

ning i containeren til reduktion af 

støj fra glas

• Integrerede løsninger med skjulte 

løftekroge
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H&G

nedgravede affaldssystemer 
til bioaffald

den Perfekte  
løsning til bioaffald

Med EUROPAbio sætter tyske H&G nye 

standarder for underjordiske syste-

mer til indsamling af bioaffald. For 

designet har det primære fokus været 

at opnå den størst mulige grad af 

hygiejne, og samtidig reducere lugt og 

støj til et minimum.

Det unikke ved EUROPAbio systemet 

er en helt vandtæt beholder, som 

opfanger den væske, som opstår na-

turligt i organisk affald. Denne væske 

siver ofte ud af beholderen og forure-

ner hele affaldssystemet med dårlig 

lugt som følge.

I EUROPAbio kan al væske fra det 

organiske affald opsamles og frigives 

via en aftapningshane. Yderligere er 

systemet designet med en meget ef-

fektiv luftcirkulation, som reducerer 

ubehagelige lugte.

Udskiftning af affaldsbeholderne kan 

ske hurtigt og nemt, således at de 

kan rengøres med jævne mellemrum. 

Dette gøres ved hjælp af et quick-

system og kan udføres af én person 

uden problemer, hvorved hele syste-

met forbliver rent og lugtfrit.

robuste containere

De galvaniserede stålcontainere er 

solidt konstrueret og har en kapaci-

tet på 2-3m3. Affaldet fordeles jævnt 

i containeren på grund af det store 

indkasthul, hvilket reducerer antallet 

af tømninger.

sikkerHeden er i toP

For at sikre at renovatøren eller  

andre ikke falder i betoncontaineren, 

mens tømningen foregår, hejses en 

platform automatisk i hullet. Sikker-

hedsplatformen er kontravægt styret, 

så platformen følger med op når 

affaldsbeholderen løftes op af con-

taineren. Sikkerhedsplatformen kan 

modstå stor vægt og er dimensioneret 

til 150 kg.

EUROPAbio fås i 5m3 eller 3m3 med en tæt 
container og vippefunktion, så væsken fra 
det organiske affald ikke løber ud i beton-
beholderen.

EUROPAbio nedgravet affaldssystem er kompatibel med det løfteudstyr, der findes på markedet, såsom  
dobbelt eller tredobbelt krog eller Kinshofer system. Containeren kan tømmes hurtigt og sikkert af en person.
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PlastUP

delvist nedgravet  
affaldssystem

klassisk nedgraVet affalds-
system med runde beHoldere

Valory fra producenten PlastUp er et 

velkendt og praktisk affaldssystem, 

som skaber plads til store mængder 

affald på et lille areal. Systemet er 

delvist nedgravet med en nedgrav-

ningsdybde på blot 1520 mm. Valory 

findes med forskellige indkast der gør 

affaldssorteringen nem og oversku-

elig. Fås både med indkast i toppen 

og som lodret indkast, der giver nem 

adgang til containeren.

Indkastene kan tilpasses de affalds-

fraktioner der skal sorteres efter. Det 

gælder både for de lodrette indkast, 

og de indkast der er på toppen. 

Indkastet kan erstattes med tromle-

indkast.

Med valg af forskellig beklædninger 

kan Valory affaldscontainere tilpas-

ses et hvert miljø og kan fremstilles 

i flere farver. Affaldscontaineren fås 

med trælameller eller plastik og kan 

også fås med eget print. Toppe og låg 

kan fremstilles i flere farver. Træla-

mellerne kan erstattes af en printet 

dekoration valgt ud fra et bredt udsnit 

af designs, så man kan tilpasse printet 

til omgivelserne. Man kan også vælge 

et byvåben eller anden dekoration, 

der passer til netop den by affalds-

systemerne står i. På denne måde kan 

affaldscontaineren tilpasses enhver by.

Valory har en høj modstand mod slag 

og korrosion, da de er produceret af 

rotationsstøbt 100% genbrugeligt 

plast, som samtidig er modstands-

dygtig overfor UV stråler. Med indkast 

i hver side bliver fyldning af Valory 

optimal.

Stiller man flere Valory containere 

sammen, kan de anvendes som miljø-

station til indsamling af flere forskel-

lige affaldsfraktioner.  

• Kapacitet: 3m3 og 5m3

• Front eller topindkast

• Indvendig beholder som affaldssæk 

eller stålbeholder

• Leveres i flere farver

Med valg af forskellig beklædninger kan Valory affaldscontainere tilpasses ethvert miljø og 
kan fremstilles i farve efter ønske. Affaldscontaineren fås med trælameller eller plastik og 
kan også fås med eget print.

Tømningen af Valory er nem og hurtig og 
kan udføres af en person.
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Med sine mange forskellige designmuligheder er det muligt at få Valory til at falde diskret ind i omgivelserne. Her ved Hornbæk strand.

Valory  er fleksibelt  og kan tilPasses  
alle miljøer med  
de forskellige  

muligHeder for  beklædning
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ZENZO MILJØ  har et stort udvalg i  

affaldshuse til håndtering, sortering 

og afskærmning af affaldscontainere. 

Vi leverer et komplet produktsorti-

ment med funktionelle løsninger, som 

sikrer en god og effektiv kildesortering 

og opbevaring. 

Affaldshusene er modulopbygget  

og fremstillet i vedligeholdelsesfrie 

materialer. Husene kan bygges i  

størrelse efter behov og passer ind i 

alle miljøer. Man kan udbygge affalds-

husene med overdækket cykelparke-

ring og aflåst rum.

Er du i tvivl om hvor stort affaldshuset 

skal være eller hvor mange containere 

der er plads til kan du bruge konfi-

guratoren på www.zenzo.dk/affalds-

huse til at designe affaldshuset. Når 

affaldshuset er konfigureret sendes 

det til os og vi vender tilbage med et 

tilbud.

weland

vedligeholdelsesfrie 
og robuste affaldshuse 

Vores  affaldsHuse  kan leVeres med  sedum tag
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weland, BlUeform

enKel afsKærmning  
af affaldscontainere

En affaldscontainer er sjældent  

et kønt syn, men det er der heldigvis 

en løsning på. Med enkle vægge i ved-

ligeholdelsesfrie materialer kan  

affaldscontainerne nemt skærmes af, 

så de ikke skæmmer omgivelserne.

Skærmvæggene fra svenske Weland 

fås i moduler med eller uden overdæk-

ning. Alle produkter er i vedligeholdel-

sesfrit pulverlakeret aluminium og i en 

gedigen konstruktion, som kan leveres 

i mange forskellige størrelser. 

Et alternativt afskærmningssystem fra 

Bluform er baseret på RAL lakerede 

stålprofiler og kan leveres med flere 

forskellige typer beklædning. Blandt 

andet trælameller eller stålplader.

Modul fra Blueform er det sidste nye, 

når det gælder design og fleksibilitet 

til udendørs affaldsløsninger. Modul er 

produceret med stålramme og fyld-

ninger i træ eller aluminium. Systemet 

kan rumme 2 X 240/360 liters behol-

dere eller 1 X 660 liter.

Læs mere om  
affaLdssortering  
og bioposer >>



16

nu skal affaldet sorteres – 
både inde og ude

I dag anerkender vi det miljømæs-

sige behov for at reducere, sortere 

og genanvende vores affald. Med den 

stigende mængde affald og dermed 

de øgede udgifter til bortskaffelse, 

giver sortering og genbrug en stadig 

mere attraktiv økonomisk fordel.

HVorfor sortere?

Det meste af vores affald bliver sendt 

til forbrænding som en samlet masse. 

Alt hvad der kan sorteres giver bedre 

udnyttelse af affaldet, så affaldet bli-

ver en ressource, i stedet for noget vi 

bare brænder af. Det skaber et bedre 

miljø i fremtiden.

sortering skal Være nemt

Hos ZENZO har vi produkter til af-

faldssortering i alle størrelser og  

til alle formål. Vi har alt fra robuste 

udendørs løsninger til elegante inden-

dørs affaldssorteringer. 

For at opnå effektiv indsamling  

og sortering af affaldet, skal affalds-

beholderne placeres hvor brugerne 

helt naturligt færdes eller opholder 

sig. Samtidig er det vigtigt, at den 

enkelte beholder signalerer hvilken  

affaldstype, der skal sorteres. 

Det kan tydeliggøres ved hjælp af  

skiltning, farver, piktogrammer  

eller udformning af indkast.

BlUeform, leafield

bedre affaldssortering  
er vejen frem

Edge er modulbaserede beholde-
re til affaldssortering. Indkastet 
i beholderne kan tilpasses den 
type affald de skal indeholde. 
Med flere Edge affaldsspande 
samlet kan de udgøre en hel 
genbrugsstation. Modulerne kan 
også benytte enkeltvis. Serien 
er designet til indendørs brug og 
leveres i rustfrit stål.

Envirobank affaldsspand er velegnet til større sorteringsløsninger i områder med mange 
mennesker. Kan anvendes både indendørs og udendørs. Den patenterede ”vaffelmønstrede” 
struktur giver affaldsspanden en enestående styrke og holdbarhed, samtidig med at den 
”boblede” overflade forhindrer påklæbning af uønskede plakater. Envirobank kan rumme en 
140 eller 240 liters tohjulscontainer.
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Brugte batterier er farligt affald og 

skal derfor indsamles og håndteres 

separat. I større byer, hvor der kan 

være langt til en genbrugsstation, 

er det besværligt at komme af med 

farligt affald som f.eks batterier. 

BatBox

siKKer indsamling  
af brugte batterier

Wave fra Blueform er en god løsning til 
indkøbscentre, lufthavne, messeområder 
osv. Den kan fås med plads til to eller 
flere affaldsfraktioner.

Pioneer er en stor og robust affaldsspand.

Twinbin affaldsspand kan indeholde to 
affaldsfraktioner.

En kombination af batteriboks og af-

faldsløsning i nærmiljøet er en rigtig 

god idé. Beboere får nemt ved at 

komme af med deres batterier og man 

begrænser mængden af batterier i 

den almindelige dagrenovation.

Batteriboksene kan nemt monteres 

sammen med en miljøstation, så man 

sikrer, at de ikke bliver smidt ud sam-

men med det øvrige affald.

FinBin BatBox er en robust batteriboks  

med bundplade i syrefast rustfrit stål, 

som er nødvendig for at sikrer en lang 

levetid for boksen. BatBox fås med 

”batteri” symbol og i forskellige RAL 

farver.

● Til vægmontering, montering på 

stolpe eller stander

● Fremstillet i pulverlakeret stål

● Bundplade i syrefast rustfrit stål

● Kapacitet 13 L

● Vægt 5,1 kg

● Standardfarve er rød RAL 3000 

men batteriboksen kan også fås i 

andre RAL farver 
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BioBaG

bioposer til indsamling af  
organisK KøKKenaffald

indsamling af organisk  
affald er Vejen frem

Flere og flere kommuner har valgt at 

indsamle borgernes organiske affald i 

100% komposterbare BioBag bioposer,  

for at udnytte den til næringsrig kom- 

post eller udvinde energiindholdet i 

det organiske affald. Tanken er, at de 

produkter vi dyrker på marker og i 

køkkenhaver - og senere fortærer - 

kommer tilbage til markerne i form 

af kompost. Samtidig kan energi-

indholdet i det organiske affald først 

udnyttet til biogas, som kan blive til 

strøm og varme - et lukket økologisk 

kredsløb.

BioBag er verdens største producent 

af bioposer, har i mere end to årtier 

været den førende ekspert og leve-

randør af komposterbare bioposer til 

affaldshåndteringsindustrien. BioBags 

produkter dækker en bred vifte af  

muligheder inden for affaldshånd-

tering. Vores komposterbare poser 

og linere er med til at løse problemet 

omkring hygiejne ved håndtering af 

organisk affald.

BioBag poser og linere, til indsamling 

og kompostering af organisk affald, 

hjælper med til at fuldføre den natur-

lige cyklus ved at returnere vigtige 

næringsstoffer til miljøet, og er sam-

tidig uskadelige for miljøet.

madaffald  
PriVat og kommercielt

BioBag tilbyder nemme og hygiejniske 

løsninger til både husholdninger og 

storkøkkener. Vores åndbare poser, 

organisk affald fra  
kommercielle køkkener

Der er mange forskellige design og 

størrelser på de affaldsbeholdere der 

er på markedet. Anvender man en  

affaldsbeholder uden at beskytte  

den med en liner skabes en  

uhygiejnisk situation. BioBag’s sorti-

ment af bioposer passer til de fleste af 

de beholdere, der anvendes i Europa. 

BioBag poser spænder fra 6 til 240 

liter.

linere og affaldsbeholdere til mad  

fås i mange forskellige størrelser og 

typer, som passer til ethvert køkkens 

behov. 

Bioposerne sikrer bedre hygiejniske 

forhold i affaldsbeholdere og kom-

posteringsanlæg. Ved at bruge fuldt 

komposterbare sække til affaldsbe-

holdere sikrer du en bedre hygiejne 

og reducerer behovet for at rengøre 

beholderne.

Papir og karton
18%

Plast
12%

Tekstiler
4%

Andet brændbart
10%

Gummi
5%

Glas
5%

Haveaffald
6%

Madaffald
25%

Stål
2%

Hvidevarer
1%

Aluminium
1%

Bleer og andre sanitære produkter
3%

Andet
8%

Den europæiske affaldssituation: I teorien kan alt organisk affald komposteres. I Europa er 
det kun cirka 25 % af det organiske affald, der komposteres, så der er langt endnu!
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maddaffald fra PriVate  
HusHoldninger

Den bedste måde at indsamle mad-

affald fra private husholdninger er ved 

hjælp af meget åndbare poser kombi-

neret med en ventileret køkkenspand. 

Med bioposer i kombination med den 

specialudviklede MaxAir-køkkenspand 

med ventilerede sider og låg kan 

fugten fordampe fra madaffaldet. Det 

betyder, at affaldet ikke umiddelbart 

rådner, og at ubehagelig lugt reduce-

res. BioBag bioposer har en meget høj 

penetrationsbarriere mod bakterier, 

vira, sporer og skimmel. 

Billederne viser laboratorieresultater, 

der sammenligner bioposer, anvendt 

i en ventileret køkkenspand, med en 

fast, lukket køkkenspand.  

(Kilde: Jordforsk, Norge).

dag 7 
Overfladen er tør, minimal 
skimmelvækst og meget  
lidt fugt i bunden. Der regi-
streres ingen dårlig lugt.

dag 7 
Højt fugtniveau. Posen er 
meget våd, og affaldet er 
dækket af mug. Affaldet har 
en særdeles dårlig lugt.

bagclam

Brug BagClam når du har brug for en enkel og pladsbesparende 

poseholder. Den giver mulighed for en nem og smart kildesortering 

på kontoret, i hjemmet, garagen, sommerhuset og andre steder.

BagClam kan benyttes til alle posetyper fra 7 til 100 liter.

dag 4 
Der konstateres mug og 
dårlig lugt.

fast, lukket  
køkkensPand >>

dag 4 
Posen er stadig tør.  
Ingen tegn på mug.

Ventileret  
køkkensPand >>

biobag  Poser er fuldt  komPosterbare  og certificeret i HenHold til den euroPæiske  standard  en13432

Sammen med MaxAir ventileret køkkenspand, sikrer BioBag god ventilation og  

giver fugten i affaldet mulighed for at fordampe. Fordampningen tørrer affaldet  

ud så det ikke rådner, og ubehagelig lugt reduceres.
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Med ZENZO GROUP som din sam-
arbejdspartner er du sikker på at få 
en løsning, der dækker dine behov.

I kraft af vores erfaring med de 
udfordringer der er indenfor miljø- 
området, kan vi give dig en solid 
rådgivning.

Kontakt os allerede i dag og få en 
aftale med en af vores rådgivere.

zenzo@zenzo.dk  
eller ring på 70 27 19 00

Vi glæder os til at høre fra dig.

hvordan Kommer du videre?

group

part of biobag group


