 ڌڌFri leverans av Åkerisäckar i hela Stockholm
 ڌڌVi utför alla tjänster till fasta priser
 ڌڌVi garanterar hämtning inom 24 timmar

Produkter & tjänster

LITEN 0,2 M3

MELLAN 1 M3

STOR 2 M3

ÅKERISÄCKAR
Åkerisäcken erbjuder fria leveranser av säckar i tre olika storlekar i hela Stockholm. Åkerisäckar fyller de flesta kunders behov
oavsett storlek på projektet. Du fyller din Åkerisäck med valfritt blandat material (undantaget fyllningsfraktioner, hushållsavfall
och farligt avfall) och ställer ut på farbar väg för upphämtning. Vi hämtar Åkerisäckarna inom 24 timmar (helgfria dagar).

SOPKÄRL
Åkerisäcken erbjuder även hämtning av byggavfall i sopkärl i tre storlekar till
fast pris, 190 L, 390 L och 660 L. Sopkärlen får fyllas med valfritt blandat material
(undantaget fyllningsfraktioner, el och farligt avfall som måste separeras).
Fastpriset innefattar hämtning, transport och tippavgift och hämtning sker
inom 24 timmar.

CONTAINRAR
Åkerisäcken erbjuder ett brett utbud av liftdumper och lastväxlarcontainrar. Likt
Åkerisäckarna erbjuds tjänsten till ett fast pris där du som kund redan på förhand
vet vad containern kommer att kosta. Ring 08–23 33 36 så informerar vi dig om
vilka storlekar och typer av containrar vi kan erbjuda just dig.

MATERIALLEVERANS
Åkerisäcken levererar sten, jord och grusprodukter i Åkerisäckar eller i
container. Du väljer själv hur du vill få ditt material levererat. Ring 08–23 33 36
så hjälper vi dig att välja rätt produkt och leveranssätt.

 08–23 33 36

Sorteringsguide
BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING
Blandade fraktioner exkluderat elavfall och farligt avfall (ej hushållsavfall).

DEPONI
T.ex. glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor,
byggmästarfyllning, slangar, tätskiktsduk, tyg, gips, blåbetong, sanitetsporslin, minerit,
brandskadat material och armerad betong (större än 50x50 cm).

BRÄNNBART AVFALL
T.ex. papp, papper, plast (ej armerad), frigolit, trä och laminat.

RENT TRÄ OCH MÅLAT TRÄ
Trä utan behandling samt behandlat trä och rivningsträ.

FYLLNADSMASSOR
T.ex. armerad betong (max 50x50 cm), betong, lättbetong, jord, sten, grus, sand, puts, tegel,
klinker och kakel.

METALL
T.ex. armeringsjärn, diskbänkar, plåt, plåtband, takplåt, ventilationsrör, Stålrör, kopparrör, badkar,
plåtreglar, stålbalkar, armaturer utan elektronik.

ELEKTRONIK
T.ex. vitvaror, datorer, skärmar, armaturer med elektronik och elektriska handverktyg.

FARLIGT AVFALL
T.ex. kemikalier i fast eller flytande form, lösningsmedel, Aerosoler, oljor, Asbest, kreosot impregnerat
trä, ljuskällor, färg fast/flytande form, asfalt. Allt farligt avfall skall hanteras separat och i godkända
behållare för farligt avfall.
Avfallet skall transporteras separat och ej tillsammans med annat material. Kontakta kundtjänst 08-23 33 36
eller din personliga kontakt för mer information.
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