Perscontainers
Heeft u als bedrijf afvalstromen als bedrijfsafval , folie en papier/karton
die in grotere hoeveelheden vrijkomen? Dan zijn perscontainers een
efficiënte en duurzame oplossing. Onze perscontainers bieden u één
oplossing voor uw afval, van levering en inzameling tot en met
onderhoud. Wilt u weten welke perscontainer het beste bij u past?
Neem contact met ons op en wij helpen u graag.

Perscontainers

Voordelen

Een perscontainer verdicht uw afval door het samen te
persen. Een perscontainer reduceert het afvalvolume met

• Maatwerk voor uw specifieke situatie

maar liefst 75%! Hierdoor kunt u aanzienlijk meer afval

• Grotere afvalcapaciteit

inzamelen en hoeft er minder vaak te worden geledigd.

• Minder transport
• Financieel voordeel

Een perscontainer draagt ook bij aan de hygiëne van

• Beschikbaar in diverse uitvoeringen

uw bedrijf. Door het gesloten systeem is er geen reuk

• Automatische volmelding

overlast en worden zwerfafval en ongedierte vermeden.

Perscontainers zijn geschikt voor de gescheiden

Perscontainers zijn er in diverse maten en uitvoeringen.

inzameling van afvalstromen die in grotere volumes

Zo leveren wij vanuit onze eigen machinefabriek statio

vrijkomen in vele situaties en branches zoals:

naire perscontainersystemen, zelfpersende systemen

• Inzameling van bedrijfsafval, papier/karton,
folie en organisch afval

en zelfs perscontainers in klein formaat. Deze kunnen
op werkelijk iedere plek worden geplaatst om uw afval
in te zamelen.

• Productie-omgevingen, distributiecentra,
zorginstellingen, parkeergarages en grotere
kantoorpanden

Heeft u een kleinere hoeveelheid afval of in een
korte tijd veel afval? Dan zijn rolcontainers of afzet

Wij bieden maatwerk en adviseren u
graag over de meest effectieve manier
om uw afvalstromen in te zamelen.

containers een mogelijke oplossing. Ook hierover
adviseren wij u graag.
Kijk voor meer informatie op
www.klokcontainers.nl
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