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Kommer flödet av produktförpackningar och annat avfall någonsin att ta 
slut? Inte under tiden som du är verksam, men med Orwaks komprimerings- 
lösningar tar du kontrollen! Förvandla avfallshanteringen från en tidskrävande 
och kostsam faktor till en strömlinjeformad process som sparar plats, tid och 
kostnader för din verksamhet. Mer utrymme för produkter, mer tid till att fylla 
på i hyllorna, mer shoppingutrymme för kunderna och mindre kostnader 
för avfallshantering! Och som lite extra bonus: Låt återvinningen bli en 
inkomstkälla!

MER UTRYMME
Låt inte förpackningsmaterial och avfall ta upp för
mycket plats på ytor som är till för shopping, 
arbete och lager. Optimera utrymmet för varor 
samt kundernas och personalens rörelsefrihet. 
Med Orwaks utrustning minimerar du snabbt av-
fallsvolymen och håller gångar och passager fria. 
Högdensitetsbalar tar upp mycket mindre  
lagringsutrymme än travar med löst avfall och 
det smidiga formatet på Orwaks lösningar gör att 
de tar liten plats.

PRODUKTIVARE TIDS-             
ANVÄNDNING 
Dina medarbetare bör ägna sin tid åt viktigare
aktiviteter än avfallshantering. Med våra 
effektiva komprimeringslösningar behöver 
de inte lägga tid på att skära upp och vika ihop 
kartonger. Låt Orwak hjälpa till att snabba upp 
avfallshanteringen så att personalen får mer tid 
till att fronta produkter  i hyllorna och till andra 
kärnaktiviteter i butiken. EFFEKTIVARE HANTERING AV 

OLIKA AVFALLSTYPER 
Gigantiska förpackningsberg innebär en utmaning
för alla livsmedelsbutiker, likaså alla olika typer av avfall som 
måste hanteras varje dag. De robusta komprimerings-
systemen från Orwak hjälper dig att effektivt hantera en 
mängd olika material: wellpappkartonger, pappersför-
packningar, säckar med allmänt avfall, plastfilm, lätta trälådor, 
torrt fast material och fuktigt organiskt avfall. Våra balpressar 
med flera kammare erbjuder avfallssortering vid källan och 
producerar komprimerat avfall för återvinning eller för-
bränning.

TA KONTROLLEN ÖVER 
TI DSÅTGÅNG, UTRYMME & KOSTNADER



ENKEL OCH SÄKER DRIFT 
FÖR ALLA ANVÄNDARE
 
Avfallshanteringssystem används ofta både av 
butikspersonal och  leverantörer. Orwaks produkter 
är mycket säkra och enkla att hantera och både 
personalen och de externa leverantörerna lär sig 
snabbt hur de ska användas. Och du kan lita på 
våra komprimatorer och balpressar när det gäller 
avbrottsfri och säker drift.

HÅLLA RENT 
 
För livsmedelsbutiker är det mycket viktigt          
med hög hygienisk standard i ALLA delar av 
verksamheten, även avfallshanteringssystemen. 
Orwak-systemens design och konstruktion gör det 
enkelt att sköta rengöring och underhåll. Renare 
avfallshantering än någonsin tidigare!

Roots Market i Maryland, USA, sökte en 
lösning som kunde minska kostnaderna 
för avfall, generera intäkter och stärka 
åtagandet om en miljövänlig verksam-
het. De fann den perfekta produkten:
en praktisk, platsbesparande Orwak- 
balpress!

Roots Market är en livsmedelsbutik med 
fullservice, specialiserad på naturliga 
och organiska produkter, kött, skaldjur, 
specerier och annat. Butiken har en lojal 
kundkrets som strävar efter en hälso-
sammare och mer miljövänlig livsstil. 
Men i likhet med andra livsmedelsbutiker
får man en stor mängd kartongavfall.

Butikschefen Jack Moore berättar
att det var butikens strävan efter att
vara både miljövänlig och ekonomisk
som gjorde att ledningen fattade beslut 
om att köpa in en kartongbalpress. Bu-
tiken betalade en ansenlig avgift per år 
för användningen av en delad container 
och företaget som hämtade avfallet 
tjänade pengar på att återvinna butikens 
kartonger.

FALLSTUDIE 
MILJÖ OCH EKONOMI GÅR HAND I HAND

”Istället för att lägga pengar på
hämtningen av avfallskartonger ville
vi pressa och bala dem och därmed 
tjäna pengar på att sälja denna åter-
vinningsbara resurs.”

Till att börja med tycktes idén inte
vara genomförbar. Man trodde att det 
skulle vara en kostsam investering. De 
balpressar som butikschefen och hans 
kollegor tittade på var dessutom för 
stora för den 1 500 kvadratmeter stora 
butiken och producerade otympliga
200-kilosbalar. Så upptäckte man

Orwak-pressarna.  Jack Moore:

“Orwak-modellen väckte vårt intresse
eftersom det är en kompakt maskin 
som får plats i ett litet utrymme och
som producerar lätta balar som är
enklare att hantera.”

Hur nöjd är Roots Market med sin
Orwak-balpress? De planerade
omedelbart att installera ännu en i
sin andra butik!

TA KONTROLLEN ÖVER 
TI DSÅTGÅNG, UTRYMME & KOSTNADER

SÄNKER KOSTNADER OCH  
GENERERAR INTÄKTER 
Det är viktigt för alla verksamheter att sänka kostnaderna
och avgifterna för avfallshantering. Orwak hjälper dig inte 
bara med att minska de här kostnaderna och avgifterna, utan 
skapar också en ny inkomstkälla:

+ Källsortering > högre kvalitet på avfallsmaterialet för
    återvinning > intäkter från återvinningsbart material     
+ Kraftigt komprimerat avfall > färre containerhämtningar>   
    minskade avgifter för bortförsel av avfall
+ Sortering > mindre avfall för bortskaffning > minskade
    avgifter för avfall.  

Investeringen i en lösning från  Orwak ger bästa möjliga total-
ekonomi för avfallshantering!



www.orwak.com

ORWAK utvecklar lösningar för sortering och komprimering 
av återvinningsbart material, vilket bidrar till ökad effektivitet, 
en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa 
möjliga ekonomi i restproduktshanteringen. 

Vi erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar 
sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. 
 

Orwak Sverige AB 
Box 58 
S-576 22 Sävsjö 
SWEDEN 
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com, www.orwak.se

KOMPRIMERINGS-
LÖSNINGAR
FÖR DE FLESTA TYPER 
AV AVFALL


