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Tar den aldrig sinande strömmen av avfall för mycket av din värdefulla tid? 
Tid som du borde ge dina kunder? Med Orwaks 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. Se till att personalen lägger sin tid på att serva kunderna och inte 
med att hantera avfall.

Orwaksystem är perfekta för välbesökta matställen med krävande avfallsflöde 
och minskar avfallsvolymerna effektivt genom högdensitetskomprimering.

MER PRODUKTIV 
TIDSANVÄNDNING
En snabbmatsrestaurang är en hektisk miljö, speciellt under
rusningstid som vid lunch och middag. Det oupphörliga
flödet av avfall betyder att personalen hela tiden måste 
hantera avfallet för att hålla alla delar av verksamheten 
rena, välkomnande och hygieniska. De effektiva lösningarna 
från Orwak innebär färre säckbyten under öppettiderna 
så att personalen inte konstant behöver byta fulla säckar 
och forsla bort dem bland gästerna. Mindre tid ägnad åt 
avfallshantering betyder mer tid för kundservice.

ENKEL OCH SÄKER DRIFT FÖR 
ALLA ANVÄNDARE 
 
Avfallshanteringssystem används ofta av hela personalen.
Orwaks utrustning är mycket säker och enkel att hantera 
och all personal lär sig snabbt hur de ska använda  den. Du 
kan lita på våra komprimatorer och balpressarnär det gäller 
avbrottsfri och säker drift.

HÅLLA RENT
En hög hygienisk standard är avgörande för ALLA 
delar av verksamheten, även avfallshanterings-
systemen. Design och konstruktion av våra system  
ger luktfri hantering, enkel rengöring och skötsel 
samt bidrar till en ren, välordnad och välkomnande 
miljö för kunder och personal. Vi erbjuder också 
komprimatorn TOM med automatisk lucka och 
beröringsfri användning. Renare avfallshantering 
än någonsin tidigare!

MER UTRYMME
De flesta snabbmatrestaurangerna har ofta 
knappt om plats för avfallslagring. Därför är  
effektiv volymreduktion en nyckelfaktor när 
det gäller att spara värdefullt utrymme för mer 
produktiv användning av lagringsytan. Med
lösningarna från Orwak minimeras avfallsvolymen
snabbt  och förblir liten och lätthanterlig. 

Högdensitetsbalar kräver mycket mindre lagrings-
utrymme än högar med löst avfall och det smidiga 
formatet på lösningarna från Orwak gör att de tar 
liten plats.

SÄKERHET NATTETID
Snabbmatsrestauranger har ofta öppet till sent på 
kvällen vilket innebär en extra risk för personal som 
måste gå till mörka gränder och bakgårdar för att 
lämna soporna. Orwaks lösningar ger möjlighet 
att istället lagra komprimerat avfall inomhus över 
natten  som extra säkerhet för personalen .

TA KONTROLLEN ÖVER 
TIDSÅTGÅNG, UTRYMME & KOSTNADER



EFFEKTIV HANTERING 
AV OLIKA AVFALLSSLAG
 
De många avfallstyperna som måste hanteras
varje dag är en utmaning för alla snabbmats- 
restauranger. De robusta komprimerings-
systemen från Orwak hjälper dig att 
effektivt hantera många typer av material: 
wellpappkartonger, pappersförpackningar,
säckar med allmänt avfall, plastfilm, glas och
burkar, inklusive både torrt fast material och
fuktigt organiskt avfall.

Exempel: Vår komprimator TOM passar perfekt
för området med sittplatser. Den kan ta upp till
sju gånger mer volym än en vanlig soptunna
vilket innebär mycket färre säckbyten och bidrar 
till en ren och välordnad kundmiljö. Komplettera 
med en mindre balpress, en säckkomprimtor eller 
en lösning med flera kammare bakom kulisserna 
för förpackningsmaterial och andra typer av 
återvinningsbara material.

TOM gör skillnad, särskilt under 
rusningstid, och är helt i samklang med 
den fräscha och moderna nyöppnade 
Sibylla-restaurangens koncept. TOM är 
till och med värd resan dit!

Sibylla Bettorp är en snabbmats-
restaurang av franchisetyp med strat-
egisk placering nära en större väg som 
trafikeras av många turister på väg till 
fjällen. Vanliga lunchgäster från det när-
belägna industriområdet kommer också 
för att äta ”dagens rätt”.

Restaurangen har 64 platser och är
öppen tolv timmar per dag. TOM är in-
stallerad i serveringen och har tillräcklig 
kapacitet för att hantera avfallet från de 
400-500 gästerna som serveras varje 
dag.

Det är en topp varje dag vid lunchtid
när personalen på 5-6 personer ägnar
sig åt att ta emot beställningar, steka
hamburgare och servera måltider. Då 
finns det ingen tid till att tänka på
avfallshantering. Andreas Wikström,
ägaren, är mycket positiv:

FALLSTUDIE 
TOM HANTER AR AVFALL FRÅN 400-500 GÄSTER PER DAG

En liten balpress, Orwak 3100, har också 
installerats för att komprimera alla kar-
tonger från varuleveranserna. Andreas 
Wikström:

”Numera producerar vi sex balar på
två veckor och har minskat antalet
hämtningstillfällen med 50 %. En liten 
balpress bakom kulisserna för wellpapp 
och TOM för kunderna i restaurangen 
är en perfekt kombination för en 
snabbmatsrestaurang av vår storlek.”

Restaurangen har en fräsch design
och ser mycket proper och välkomnande
ut. TOM passar perfekt in i det rena och 
beröringsfria konceptet: sensor-
aktiverade strömbrytare, automatiska 
vattenkranar och så nytillskottet TOM 
med sin beröringsfria lucka!

”Det känns helt naturligt att hålla
miljön i restaurangen absolut ren och
hygienisk och TOM är en bidragande
faktor i detta. TOM väcker också
uppmärksamhet och en gäst lade in
en trevlig kommentar på vår facebook-
sida:...Det är också värt resan till
Sibylla bara för att se deras supercoola
soptunna!”Andreas Wikström

”TOM är helt fantastisk. Vi skulle 
inte klara oss utan honom! En ny 
säck räcker från morgonen genom 
rusnings-tiden till minst klockan två på 
eftermiddagen. Den sparar enormt
mycket tid när vi är upptagna med
att betjäna kunderna och lagrings-
utrymmetskulle inte räcka till om inte
avfallet komprimerades!”

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 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
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KOMPRIMERINGS-
LÖSNINGAR
FÖR DE FLESTA TYPER 
AV AVFALL


