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Varför ska din personal lägga värdefull tid på avfallshantering när de borde 
hjälpa kunderna att hitta rätt produkt? Med Orwaks lösningar placerar du åter 
kundförsäljningen i fokus! Förvandla avfallshanteringen till en strömlinjeformad 
process som sparar utrymme, tid och kostnader för din verksamhet. Mer tid 
för kundförsäljning, mer utrymme för produkter, mer shoppingyta åt kunderna, 
minskade avfallskostnader och som en extra bonus: Låt återvinningen bli en 
inkomstkälla!

SPARA PLATS
Låt inte förpackningsmaterial och annat avfall ta upp 
viktig plats på ytor som är till för shopping och lager. 
Optimera utrymmet för produkter samt kundernas 
och personalens rörelsefrihet. Med Orwaks lösningar 
minimerar du snabbt volymen av avfallsmaterial 
och håller gångar och passager fria så att din butik 
ser attraktiv och välkomnande ut för kunderna. 
Högdensitetsbalar kräver mycket mindre plats än 
högar med löst avfall och det smidiga formatet på våra 
system gör att de tar liten plats.

EFFEKTIV HANTERING AV 
OLIKA AVFALLSTYPER 
De enorma bergen av förpackningsavfall innebär en 
utmaning för alla detaljhandlare. Dessutom genererar 
det breda produktsortiment som de flesta detaljister 
lagerför vitt skilda avfallstyper. Med de robusta 
komprimeringslösningarna från Orwak får du hjälp att 
ta hand om en mängd olika material på ett effektivt

sätt: wellpappkartonger, pappersförpackningar,
plastfilm och plastklämmor med mera. Våra
balpressar med flera kammare erbjuder avfalls-
sorteringvid källan och producerar komprimerat
avfall för återvinning eller förbränning.

MER TID FÖR KUNDERNA
 
Varje minut som läggs på avfallshantering
innebär mindre tid för kundförsäljning, som
är kärnaktiviteten inom detaljhandeln. Med
Orwaks effektiva lösningar behöver inte 
värdefull tid ägnas åt att skära upp och vika 
ihop kartonger. Låt oss hjälpa till att snabba upp 
avfallshanteringen så att personalen får mer tid 
för kunderna.

TA KONTROLLEN ÖVER 
TIDSÅTGÅNG, UTRYMME & KOSTNADER



ENKEL OCH SÄKER DRIFT 
FÖR ALLA ANVÄNDARE 
Avfallshanteringssystem hanteras ofta både av 
butikspersonal och leverantörer. Orwaks system är 
mycket säkra och enkla att hantera och både per-
sonalen och de externa leverantörerna lär sig snabbt 
hur en Orwak-balpress ska användas. Och du kan 
vara säker på att den ger avbrottsfri och säker drift.

Sharp Center erbjuder ett brett
sortiment av kopiatorer, skrivare
och andra kontorsmaskiner.
Utrustningen levereras i delar till
Sharp Center och monteras där till
kompletta enheter för försäljning.
Vid uppackningen av komponenter
ansamlas ett stort antal  wellpapp-
kartonger som godset levererats i.

Butiken etablerades 1999 men det
gick flera år innan man investerade
i en Orwak-balpress. Dessförinnan
användes en container på bakgården för 
tomkartongerna. Containern var ofta 
överfylld och detta orsakade problem. 
Emil, en av medarbetarna, berättar:

”Det var kallt och obehagligt att
ta ut kartongerna och alla ville
slippa den uppgiften. Vi är väldigt
nöjda med den nya lösningen för
avfallshantering! Man kan fylla på så
mycket material man vill och till och
med de största kartongerna kan
lastas in!”

FALLSTUDIE 
EN FANTASTISK LÖSNING OCKSÅ FÖR VÅRA STÖRSTA KARTONGER

Orwak 3810 för dess generösa 
ifylllnadsöppning, kartonger på upp till  
1 500 mm kan enkelt matas in.  Balpressen 
är placerad direkt vid avfallskällan där 
kartongerna tas emot. Emil tillägger:

”Balpressen har sparat massor med
arbetstimmar för oss och gett oss
mer utrymme på lagret. Före invest-
eringen staplades kartongerna
ibland på golvet innan någon hade
tid att bära bort dem. Dessutom har
kostnaderna för avfallstransporter
minskat.”

Balpressen tar upp mindre golvyta
än vad de tomma kartongerna gjorde. 
Det finns plats för 4-5 balar och bal-
hämtaren kommer snabbt när Sharp 
Center ringer.

Som ytterligare en fördel ser lager-
rummet prydligare ut och det är 
enklare att röra sig där när kartong-
travarna nu är borta.
 

SÄNKER KOSTNADER OCH  
GENERERAR INTÄKTER 
Det är viktigt för alla verksamheter att sänka kostnaderna
och avgifterna för bortskaffning av avfall. 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 bortskaffning av avfall
+ Sortering > mindre avfall för bortskaffning > minskade
    avgifter för avfall. 

Investeringen i en lösning från  Orwak ger bästa möjliga 
totalekonomi 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. 
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KOMPRIMERINGS-
LÖSNINGAR
FÖR DE FLESTA TYPER 
AV AVFALL


