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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 fokuseret 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 affaldssortering. 
For at give et overblik over, hvor vi kan bidrage, har vi samlet alle vores affalds-
systemer i denne brochure. 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 3 produktområder, 
outdoor, toiletter og miljø. I outdoor finder du alt 
til det moderne byrum. Vi har markedets mest 
fleksible toiletløsninger til offentlige områder, og 
i vores miljøafdeling finder du produkter til opti-
mering af indsamling og håndtering af affald. 

For mere end 10 år siden introducerede ZENZO 
GROUP de første miljøprodukter i sortimentet, 
og sidenhen har vi oparbejdet et bredt sortiment 
indenfor affaldssortering, bioposer, miljøstatio-
ner, affaldshuse og meget andet.

Vores målsætning
Vi har udvalgt vores leverandører på alle pro-
duktgrupper med omhu og med store krav til 
både design og kvalitet. Vores mål har fra star-
ten 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 imøde-
komme 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 leverandør i bran-
chen – også i fremtiden.

Kunderne først
Med flere års erfaring i branchen og et godt 
samspil med kunder, leverandører og rådgivere, 
har vi erfaret at faktorer som personligt engage-
ment, 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.

3



SUPERMILJØSTATION 
12 AFFALDSFRAKTIONER



ZENZO GROUP | TEL.: 7027 1900 | WWW.ZENZO.DK | ZENZO@ZENZO.DK

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 bymiljø som muligt. Vores nedgravede affaldssystem fra 
H&G i Tyskland yder et væsentligt bidrag til at opnå et flot by-
miljø, 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 løftekroge, er fremstillet i lakeret 
kraftigt rustfrit stål. Valget af netop rustfrit stål understreger pro-
duktets gennemførte kvalitet og holdbarhed.

De nye toppe er tilpasset nutidens ønske om rene linier og by-
planlæggernes skrappe krav til design i byrummet. 

H&G affaldssystem består af en varmgalvaniseret stålcontainer 
med en kapacitet på 3m3 til 5m3, som ligger under terræn i en so-
lid 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 hver-
dagsproblem.

Fordelene ved at anvende H&G nedgravede affaldssyste-
mer er mange:

• Certificerede og godkendte løsninger
• Automatisk sikkerhedsgulv ved tømning
• 5m3 eller 3m3 volumen
• Stærk holdbarhed og lang levetid
• Adgangskontrol
• Færre tømninger giver færre kørsler og dermed mindre CO2

• Handicap- børne-, og ældrevenligt
• Minimale lugtgener da affaldet er under terræn
• Nem og tydelig affaldssortering
• Kan fås med lameller eller belægning i containeren til reduk-

tion af støj fra glas
• Integrerede løsninger med skjulte løftekroge

NYHED der vil give store driftsbesparelser
Se side  10-11
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Pladsbesparende modulsystem
DeepLine affaldssystem er et funktionelt og økonomisk valg, når 
det drejer sig om indsamling af større mængder affald. De ned-
gravede beholdere kan indeholde betydeligt mere affald, hvilket 
gør, at de ikke skal tømmes så ofte og derved giver en økonomisk 
fordel. DeepLine systemet er en miljøvenlig løsning til nedbringelse 
af CO2

 på grund af færre kørsler.

De fleste har oplevet at gå forbi en fyldt container med åbent låg 
en varm sommerdag. Med et nedgravet affaldssystem undgår man 
overfyldte containere og lugten fra affald der ligger og rådner i so-
len. Med DeepLine ligger størstedelen af affaldet under jorden, hvor 
der altid er køligere, herved undgår man lugt fra affaldet.

Deepline tømmes med 1-krogssystem så renovationsarbejderen 
ikke kommer i kontakt med affaldet og derfor får et sikkert og 
hygiejnisk arbejdsmiljø.

DeepLine er velegnet til indsamling og sortering af alle typer af-
fald f.eks. metal, glas, plast, brugt tøj, pap, papir, blandet affald og 
organisk affald.

De mange fordele:

• Modulopbygget system, som altid kan udbygges
• Effektiv sortering af mange fraktioner
• Færre tømninger giver færre kørsler og dermed mindre CO2

• Certificerede og godkendte løsninger
• Pladsbesparende, stor kapacitet på minimal plads
• Stilfuldt og diskret design
• Handicap-, børne- og ældrevenligt da indkastet er på siden af 

beholderen
• Sikkerhedsindkast begrænser størrelsen på affaldet
• Med indkast i siden vil sne ikke lægge sig og blokere over indkastet
• Den firkantede form giver nem renholdelse og snerydning
• Vedligeholdelsesfrie overflader fås også med profil- eller træ-

paneler
• Containeren produceret i fiberbeton, sikrer stærk holdbarhed 

og lang levetid
• DeepLine er selvforankrende. I områder med højt grundvand 

behøver DeepLine ingen ekstra forankringsblokke.
• Installationsdybde på blot 1,5m
• Beholdere i flere størrelser, 3m3 og 5m3

• Specialbeholder til små fraktioner

DeepLine - Delvis nedgravet affaldssystem

NYHED der vil 
give store drifts-
besparelser
Se side  10-11
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Valory - Delvist nedgravet affaldssystem

Klassisk nedgravet affaldssystem med runde beholdere
Valory er et velkendt og praktisk affaldssystem, som skaber 
plads til store mængder affald på et lille areal. Valory er et delvist 
nedgravet system med en nedgravningsdybde på blot 1520 mm. 
Valory kan fås med forskellige indkast til nem sortering af affald. 
Fås både med indkast i toppen og som lodret indkast, som giver 
nem adgang for brug, specielt for børn eller kørestolsbrugere. 

Indkastene kan tilpasses de affaldsfraktioner der skal sorteres ef-
ter, og det gælder både for de lodrette indkast, og de indkast der 
er på toppen. Indkastet kan erstattes med tromleindkast.

Med valg af forskellig beklædninger kan Valory affaldscontainere 
tilpasses ethvert miljø og kan fremstilles i farve efter ønske. Af-
faldscontaineren fås med trælameller eller plastik og kan endda 
fås med eget print. Toppe og låg kan fremstilles i valgfri farve. 
Trælamellerne kan erstattes af en printet dekoration valgt ud fra 
et bredt udsnit af designs, så man kan tilpasse printet til omgi-
velserne. Man kan også vælge et byvåben eller anden dekoration, 
der passer til netop den by affaldssystemerne står. På denne 
måde kan affaldscontaineren tilpasses enhver by.

Valory har en høj modstand mod slag og korrosion, da de er pro-
duceret af rotationsstøbt 100% genbrugeligt plast, som samtidig 
er modstandsdygtig overfor UV stråler. Med indkast i hver side 
bliver fyldning af Valory optimal.

Stiller man flere Valory containere sammen, kan de anvendes som 
miljøstation til indsamling af flere forskellige affaldsfraktioner.  

• Kapacitet: 3m3 og 5m3

• Front eller topindkast
• Indvendig beholder som affaldssæk eller stålbeholder
• Leveres i flere farver

NYHED der vil give store driftsbesparelser - Se side  10-11
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Valory - fleksibelt 
affaldssystem der kan 
tilpasses alle miljøer 
med forskellige 
beklædningsløsninger
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Store besparelser på driften af affaldscontainere
Udfordringen idag er, at affaldscontainere bliver tømt uanset om 
de er fulde eller ej, hvilket forårsager unødige omkostninger og 
dårlig udnyttelsesgrad af både affaldscontainere og kørslen af 
dem. Containere der overfyldes er også et almindeligt problem, 
hvilket skaber miljømæssige problemer ved affaldscontainerne og 
unødvendige oprydningsudgifter.

Løsningen er Enevo ONe Collect - en service der optimerer af-
hentning af affald når det er nødvendigt, og som samtidig giver 
20-40% besparelser på affaldshåndteringen. Servicen mindsker 
også antal kørte kilometer, som betyder mindre CO2 og eliminerer 
problemet med overfyldte containere.

Fordele ved servicen:
• 20-40% besparelser på affaldshåndteringen
• Effektiv planlægning af tømningsruter
• Ingen forgæves kørsler
• Ingen investeringer i udstyr
• Abonnementsordning med fuld service af sensorer
• Dansk sprog på brugerniveau
• Forbedret hygiejne og orden ved affaldscontainerne
• Færre kørsler giver mindre CO2

• Real time status på containerne

Enevo - Fuldmeldersystem
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På vej til en mere effektiv tømningsproces

Affaldscontainere er i stor stil blevet indsamlet, om de er fyldte el-
ler ej. Enevo’s ONe Collect service løser dette problem med intro-
duktionen af en ny og mere effektiv indsamlingsproces ved hjælp 
af smarte sensorer.

En smart indsamlingsproces
Enevo ONe Collect tilbyder en effektiv måde at administrere 
indsamling af affaldscontainere på. I stedet for at indsamle con-
tainerne regelmæssigt, skal containerne kun indsamles når de 
er fyldte. Det hele baseret på information fra en trådløs sensor i 
containeren. Dette giver mellem 20-40% besparelse.

Nem at implementere uden store investeringer
ONe Collect er en komplet service, som indeholder sensor enhe-
den, trådløs kommunikation til en web baseret database, hvor 
status på alle containerne kan aflæses på en PC. Som kunde 
betaler du et månedligt abonnement pr. sensor/container. Der er 
ikke tale om en investering i dyrt udstyr, og omkostningerne er 
derfor nemme at beregne. Nem at anvende med brugervenligt 
software. Alle med adgangskode kan følge med i, hvor fyldte de 
enkelte containere er, hvornår de forventes fyldte, indtaste regler 
for tømning af hver enkel container og mange flere muligheder for 
at optimere planlægningen af tømningsruter m.v.

     Måling af fyldniveau
Real time måling af containerens 
fyldningsniveau ved hjælp af batteri-
drevet trådløse sensorer. Enheden er 
fastgjort til indersiden af containerens 
låg. Kan anvendes i alle typer con-
tainere eller affaldsbeholdere med 
hvilken som helst type affald.

     Analyse og databehandling
Målingerne er sendt via GSM netvær-
ket til Enevo ONe Collect serveren til 
analyse og overvågning.
• Fyldningsniveau modeller og bereg-

ninger
• 24/7 web interface
• Real time status, statistik, alarmer 

og planlægnings system

     Send til ruteplanlægning
En liste med containere der skal tøm-
mes, bliver sendt til renovationsfol-
kene via flådestyringssystemet. Enevo 
ONe Collect kan nemt integreres med 
hvilket som helst styringssystem.

1 2 3
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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. Derfor kan en kombination af batteriboks og 
en affaldsløsning være en rigtig god idé. Beboere får nemt ved at 
komme af med deres batterier og man mindsker udsmidning af 
batterier i den almindelige dagrenovation.

Batteriboksene kan nemt monteres sammen med en miljøstation, 
så man sikrer, at de ikke bliver smidt ud sammen med det øvrige 
affald.

Robust batteriboks med bundplade i syrefast rustfrit stål, som sik-
rer en lang levetid. Fås med ”batteri” symbol og i forskellige RAL 
farver.

• Til vægmontering, montering på stolpe eller stander (ikke vist)
• Fremstillet i pulverlakeret stål
• Bundplade i syrefast rustfrit stål
• Kapacitet 13 L
• Kan leveres i alle RAL farver

Sikker indsamling af brugte batterier med batbox

12



ZENZO GROUP | TEL.: 7027 1900 | WWW.ZENZO.DK | ZENZO@ZENZO.DK

Indsamling af organisk affald er vejen frem
Flere og flere kommuner har valgt at indsamle borgernes organi-
ske affald i 100% komposterbare BioBag bioposer for at udnytte 
den til næringsrig kompost eller udvinde energiindholdet i det or-
ganiske 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 er energiindholdet i det organiske 
affald først udnyttet til biogas, som bliver til strøm og varme - et 
lukket økologisk kredsløb.

Effektiv sortering
Test har vist, at indsamling af organisk køkkenaffald i bioposer 
giver den reneste affaldsfraktion sammenlignet med organisk køk-
kenaffald indsamlet i alternative køkkenposer. Borgere sorterer det 
organiske affald i en biopose, hvor posens egenskaber optimeres 
sammen med en ventileret Max-Air spand. Posen er fuldstændig 
nedbrydelig og 100% komposterbar. Når skraldemændene har afle-
veret den på et  komposteringsanlæg eller et biogasanlæg, forsvin-
der den af sig selv i løbet af få uger. Jordens naturlige mikroorga-
nismer medvirker til at nedbryde bioposen på kort tid. 

Mindre omkostninger til transport af affald
Bioposen ånder hvilket gør, at der kommer mindre lugt og 
svampesporer fra bioaffaldet og samtidig fordamper fugten fra 
affaldet, så affaldet vejer og fylder mindre. Med en mindre volumen 
og vægt mindsker man omkostningerne til transport af affaldet. Valget 
af BioBag posen er et vigtigt bidrag til reduktion af CO2 og syreregn.

Bioposer til indsamling af organisk køkkenaffald

• Åndbar og komposterbar. Bioposen er bioaffald i sig selv
• Sammen med MaxAir ventileret køkkenspand, sikrer BioBag god 

ventilation og giver fugten i affaldet mulighed for at fordampe
• På grund af fordampningen tørrer affaldet ud. Det betyder, at 

affaldet ikke rådner, og ubehagelig lugt reduceres
• BioBag har en stor barriere mod bakterier, sporer og skimmel
• BioBag sikrer bedre hygiejne og bedre arbejdsmiljø for af-

faldsindsamlere og komposteringsanlæg
• BioBag er fuldt komposterbart og certificeret i henhold til den 

europæiske standard EN13432
• BioBag er i kombination med MaxAir ventileret køkkenspand, 

verdens førende system til forsortering af madaffald
• BioBag posen indgår som en naturlig del i biogasanlæg
• Biobag posen er vandtæt, men også åndbar
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Affaldshuse til håndtering, sortering og afskærmning af affalds-
containere. ZENZO MILJØ leverer et komplet produktsortiment 
med funktionelle løsninger, som sikrer en mere effektiv og bedre 
kildesortering og opbevaring. 

Affaldshusene er modulopbygget og fremstillet i vedligeholdel-
sesfrie materialer. Husene kan bygges i størrelse efter behov og 
passer ind i alle miljøer. 

Man kan udbygge affaldshuset med overdækket cykelparkering. 
Fås også med aflåst rum og specielle indkast i siderne. Et kvali-
tetsprodukt fra svenske Weland AB. Der ydes 2 års produktgaranti 
mod fabrikationsfejl og 5 års lakgaranti.

Størrelser:
Tellus 30: Bredde 3145 mm
Tellus 37: Bredde 3850 mm
Startmodul (to sektioner): Længde 4380 mm
Tillægssektioner: Længde 2140 mm

Materialer:
Profilerne og paneler i aluminium i 4 standard farver. Fyldninger 
fremstillet i et kompositmateriale i standard grå. Andre farver som 
tilvalg. Taget er kanalplast som standard, kan også leveres klar-
gjort til ”græs” på taget.

Robuste og vedligeholdelsesfrie affaldshuse 
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Nu skal affaldet sorteres – både inde og ude
I dag anerkender vi de miljømæssige behov, der er for at reduce-
re, sortere og genanvende vores affald. Med den stigende mæng-
de affald og dermed de øgede udgifter til bortskaffelse, giver 
sortering og genbrug en stadig mere attraktiv økonomisk fordel.

Hvorfor sortere?
Rigtig affaldssortering er sund fornuft set i forhold til miljøet. Det 
meste af vores affald bliver sendt til forbrænding som en samlet 
masse. Alt hvad der kan sorteres giver bedre udnyttelse af af-
faldet, så affaldet bliver 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 affaldssortering i alle størrelser og 
til alle formål. Vi har alt fra robuste udendørs løsninger til elegan-
te indendørs affaldssorteringer. 

For at opnå effektiv indsamling og sortering af affaldet, skal af-
faldsbeholderne 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 signale-
res ved hjælp af skiltning, farver, pictogrammer eller udformning 
af indkast.

Bedre affaldssortering er vejen frem
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Med ZENZO GROUP som samarbejds-
partner er du sikker på at få en løsning, 

der tilfredsstiller dine behov.

Vores løsninger bliver anvendt i mange 
kommuner og boligforeninger.

I kraft af vores erfaring med de udfor-
dringer der er indenfor miljøområdet, 
kan vi give dig en solid rådgivning på 

området.

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

zenzo@zenzo.dk

eller

70 27 19 00

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan kommer vi videre?

Supermiljøstation Varde DeepLine Nørre Nebel Supermiljøstation Skovlund


