Produktblad LBC Borås AB

Miljö & Återvinning

Storsäck/Byggsäck
LBC levererar två olika storlekar på säckar, ca 800 l (90x90x100 max 1 250 kg) och ca 1 700 l (90x195x95 cm max 1 000 kg) för
att ni enkelt skall kunna sortera ert avfall. Våra säckar erbjuds till såväl företag som privatpersoner. När ni fyllt säcken hämtar vi den
med kranbil och kör den sedan till egen sorteringsanläggning för fortsatt behandling.
En storsäck får plats på en liten yta. Detta gör att även du som har ont om plats kan källsortera ditt avfall. Det är dessutom möjligt
att sortera tunga avfallsslag i storsäcken, något som inte alltid fungerar med andra behållare. Med kranbil har vi dessutom möjlighet
att hämta säcken där vanliga fordon inte kommer åt.

Så fungerar tjänsten
• Ni köper säcken av oss på vårt huvudkontor i Borås, eller
något av våra lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi kan även
ordna med utkörning.

• Du fyller säcken med ditt avfall. OBS inget farligt avfall.
• Du beställer hämtning av säcken. Detta sker då inom
3 arbetsdagar till ett fast pris.

Att tänka på
Vi hämtar med kranbil. Ställ säcken inom en radie av 5 m från
farbar väg. Vi kan i vissa fall klara betydligt längre avstånd med
speciella fordon. Stäm alltid av med vårt orderkontor!
Är det längre avstånd så ber vi er att uppge det vid beställning.
Max vikt 1 000 kg alt 1 250 kg.

800 l säck. 90x90x100 max 1 250 kg.
1 700 l säck. 90x195x95 max 1 000 kg.

För mer information kontakta:

miljo@lbc-boras.se
033 – 17 74 70/71

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar
LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av
vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i
Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 230 fordon och maskiner

fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik
samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi genom lång
erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster
som gör oss till en unik samarbetspartner och leverantör.

LBC Borås AB
Getängsvägen 18, 504 68 Borås, 033 - 17 74 30, info@lbc-boras.se, www.lbc-boras.se

