Storsäck
När det är svårt att använda container

Korrekt hantering av ditt avfall
Storsäck (byggsäck) lämpar sig när det är svårt att sortera
avfall i container. Vid arbete på högre höjder minskar risken
för olyckor i samband av hantering av avfall. Ni kan beställa
storsäckar av oss som hämtas med kranbil och som sedan
tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
Byggsäckarna levereras i tre olika storlekar
Storsäck ½ m³ Maxlast 500 kg
Storsäck 1 m³ Maxlast 1250 kg
Storsäck 1 m3 Maxlast 1250 kg förslutningsbar
Storsäck 2 m³ Maxlast 1250 kg
Byggsäckarna vägs på plats vid hämtning
Allt registreras i kundwebben och ni kan hämta er statistik
eller kostnader i realtid.
En unik lösning från AkkaFRAKT som underlättar redovisning och ledtiden för fakturering till era kunder.
Kunder
Byggföretag, entreprenadföretag, kommuner,
tillverkningsföretag, butiker, skolor samt privatpersoner.

”Vi hjälper dig att
sänka dina avfallskostnader.”
Amanda Hoffmann,
Säljare

Kontakt:
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

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
Vi har utvecklat en enkel ställning att montera storsäcken i.
Kontakta oss så berättar vi mer.
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AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern som levererar tjänster inom entreprenad,
jordbruk, handel och industri. Vi har cirka 600 fordon och omsätter 875 miljoner kronor.

www.akkafrakt.se

