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Kostnadseffektiva
återvinningslösningar
Smart Recycling erbjuder återvinningslösningar med hög
service för kontor och fastighetsägare i Stockholm.
Miljöstationer för kontor
Abonnemang

Tecknande av löpande avtal ger alltid bästa
pris. Vi tror på att du som kund vill veta vad du
betalar för och tillämpar inga dolda avgifter
som t. ex. sorterings- eller framkörningsavgift.
Vi utgår ifrån dina behov som kund och börjar
med att komma till ditt kontor för att se och
lyssna. Ska vi hämta ofta eller sällan och vilka
typer av avfall ska återvinnas? Därefter lägger
vi upp en plan för återvinningen som sedan
styr vårt uppdrag.

Engångstömningar

Ska du flytta, tömma ett förråd eller behöver
bli av med annat löst avfall erbjuder Smart
Recycling hjälp med engångstömningar.

Återvinning för fastigheter
För fastighetsägare kan Smart Recycling
hantera avfallet från fastighetens soprum.
Teckna abonnemang eller beställa engångstömningar – upplägget fungerar på samma
sätt som för kontor.
>> Välkommen att kontakta oss för mer information om våra
återvinningslösningar för fastigheter.

Sekretessåtervinning

Smart Recycling har lång erfarenhet av sekretessåtervinning. Vi har en dedi
kerad avdelning för detta område och innehar alla certifieringar för både
sekretesspapper och sekretesselektronik. Bland våra kunder återfinns
några av landets största företag.
Oavsett om det gäller abonnemang eller engångstömningar har
du som kund möjlighet att spåra allt sekretessmaterial genom
inloggning på vår hemsida samt erhålla sekretessintyg.

Möblera ditt kontor med stil
Utöver vår diskreta standardmodell av återvinnings
kärl i vit plast, kan vi erbjuda snygga och stilrena
miljöstationer från Trecé. Det finns modeller för alla
typer av verksamheter.
Miljösorteringsstations “Kite”
från Trecé. Genialt designad
och vinnare av Red Dot
Design Award 2012.
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Vad är smart återvinning?
En fråga om service
Våra bilar kommer när vi lovar och vi svarar när ni ringer.
Smart Recycling tar inte bara hand om ditt avfall – vi gör allt
för att ta hand om dig som kund också. Det är inte alltid en
självklarhet i återvinningsbranschen, men hos oss kommer
du som kund alltid i första hand.

Ett rent nöje
Skulle någonting mot förmodan inte fungera gör vi allt
för att lösa problemet – snabbt och bra. Vi vill också att
det bokstavligt talat ska vara ett rent nöje att anlita Smart
Recycling. Därför ser vi till att våra miljöstationer och
soprum hela tiden är så rena och prydliga som möjligt.

I samarbete med miljön
Samtidigt arbetar vi hårt för att ligga i framkant när det
gäller vårt miljöarbete. Konkret strävar vi efter bästa möjliga
miljömässiga omhändertagande av allt avfall samt planerar
aktivt alla transporter så effektivt som möjligt.
Vi har även klimatkompenserat vår hemsida. På så sätt
koldioxidneutraliserar vi vår egen verksamhet och bidrar
till minskade utsläpp.
Visionen är en renare miljö genom smartare återvinning.
I slutändan är målet att vårt miljöengagemang – via våra
anställda – ska smitta av sig till våra kunder. För tillsammans
kan vi bidra ännu mer till en hållbar utveckling.

Ett hållbart val av arbetskläder
Hög kvalitet, snygg design och ett företag som prioriterar sitt miljöarbete lika mycket som vi gör.
I jakten på de optimala arbetskläderna för våra medarbetare har Smart Recycling valt att samarbeta
med Houdini Sportswear. Plaggen består till stora delar av återvunnet material.
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Returpant med hjärta

Avtalstid

Det ska vara enkelt att göra skillnad. Därför
har vi valt att skänka 100% av din returpant
till att hjälpa Stockholms Stadsmissions arbete
för utsatta barn och unga.

• Löpande avtal med 3 månaders uppsägningstid
om inget annat har avtalats.
• Ni väljer själva hur ofta vi behöver komma
förbi för att tömma era kärl.
• Vi tar hand om allt er verksamhet behöver
bli av med förutom hushållssopor/matavfall.
• Kontakta oss för offert.

Brännbart

Metall

Wellpapp

Glödlampor

Papper

Sekretesspapper

Plast

PM-Gruppen Sverige AB
info@pmgruppen.se

Glas

Batterier

Sekretesselektronik

Elektronik

