Farligt avfall
Effektiva och kundanpassade lösningar för:
• Tillverkningsindustri
• Butiker
• Verksamheter

Korrekt hantering av farligt avfall
Du ska kunna lita på att ditt farliga avfall tas om hand på
bästa och säkraste sätt. Vi har både kompetenta chaufförer med specialutbildning (ADR), samt fordon med tillstånd
att transportera farlligt avfall. Ditt farliga avfall är alltså i
säkra händer med oss som samarbetspartner.
Vi ställer ut godkända behållare hos dig som är lämpliga
och som täcker era specifika avfallsbehov.

”Ditt faliga avfall
är i trygga händer med oss.”
Lars Wennberg,
Säljare

Besök gärna www.akkafrakt.se för mer information eller
kontakta oss. Se ruta för kontaktuppgifter.

Kontakt:
ADR-behållare för förvaring av Farligt avfall
Farligt avfall box 535 L
Bilbatteribox 535 L
1200 x 800 x 800 mm
Innermått 1110 x 710 x 610 mm
Vikt: 47,0 kg
Volym: 535 liter
Belastning: 518 kg
Max. staplingshöjd: 2 boxar

Säljare:
Lars Wennberg: 046-280 79 48, 0709-114 948
Amanda Hoffmann: 046-280 79 47, 0709-114 947
Beställning/transportledning
Transportledning/beställning: 042-20 18 25
Transportledning/beställning: 046-280 79 40
Cecilia Ekman, Anneli Gonner
Affärsområdeschef
Mats Bengtsson: 046-280 79 41, 0709-114 941

FA-Box 42 liter
Längd x Bredd x Höjd
565 x 365 x 285 mm
Staplingsbara

Lockfat 200 liter

Vårt ord håller hela vägen
Vi vill att du kommer till oss när du behöver en transport eller en logistiklösning. Därför måste vi vara
pålitliga och hålla vad vi lovar – varje gång. Vår långa
erfarenhet, stora kapacitet och breda kompetens gör
att vi snabbt kan anpassa våra tjänster efter dina
behov. Läs mer om oss på www.akkafrakt.se
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För andra behållare, vänligen kontakta oss.

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern som levererar tjänster inom entreprenad,
jordbruk, handel och industri. Vi har cirka 600 fordon och omsätter 850 miljoner kronor.

www.akkafrakt.se

