Spilliefni
Dæmi um spilliefni á byggingarstað:
• Málninga afgangar.
• Mótaolía og leysiefni.
• Úðabrúsar.
• Rafhlöður, rafgeymar o.fl.

LAUSNIR

Haldið spilliefnum sér
og sparið förgunargjöld

á byggingarstað

Gámaþjónustan og Efnamóttakan eiga í samstarfi
um söfnun og meðhöndlun spilliefna og hafa til
þess öll tilskilin starfsleyfi.

Gámaþjónustan býður upp á alhliða þjónustu við söfnun
á úrgangi hjá bæði einstaklingum og lögaðilum.

• Efnamóttakan er sérhæft fyrirtæki í móttöku 		
spilliefna.
• Efnamóttakan er í samstarfi við viðurkennda 		
eyðingaraðila, bæði hérlendis og erlendis.
• Efnamóttakan ábyrgist að öll meðferð spilliefna 		
uppfylli ströng skilyrði sem gilda um starfsemina.
• Efnamóttakan gætir fyllsta trúnaðar um efni 		 Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um spilliefni
á heimasíðu Efnamóttökunnar og í síma: 559-2200.
sem þarfnast eyðingar.
Efnamóttakan er opin virka daga frá 7:30 - 16:15.

Fáið aðstoð sérfræðinga okkar við úttekt og greiningu
úrgangsmálanna.
Kynntar eru nýjungar í meðferð úrgangs með áherslu á
flokkun og endurvinnslu.
Veitt er aðstoð við þjálfun starfsfólks og gerð kostnaðaráætlana vegna breytinga.
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Þar er hægt að nálgast allar upplýsingar um þau
ílát og þá þjónustu sem við bjóðum uppá, sem
og aðrar vörur í vefverslun. Þar er einnig hægt
að óska eftir losun á íláti.
Við minnum á að byggingaraðilar geta skilað
til okkar úrgangi að Berghellu 1.
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Gámar og ílát af ýmsum stærðum

Framhlaðningsgámar

Lokaðir krókgámar

1,7m³ – 8m³. Læsanlegir.

í stærðum 9m³ - 25m³. Læsanlegir.

Starfsmannaaðstaða
Stór þáttur í starfsemi Gámaþjónustunnar er
leiga á smáhýsum sem nota má t.d. sem:
• Kaffistofur
• Skrifstofur
• Fundaraðstöðu
• Svefnskála o.fl.
Eigum fyrirliggjandi smáhýsi í nokkrum
stærðum. Ýmsar sérlausnir eru fyrir hendi.
Uppsetning og varahluta- og viðhaldsþjónusta er í höndum sérhæfðs starfsfólks
fyrirtækisins.

Hver þarf ekki salerni?
Við leigjum út snyrtileg salerni sem setja má
nánast hvar sem er með lítilli fyrirhöfn.
Þau eru einföld í uppsetningu og auðveld í
notkun. Þau eru losuð reglulega og þurfa því
hvorki aðrennslis- né frárennslislagnir.

Opnir krókgámar

Pressugámar

í stærðum 7m³ - 30m³

í mörgum stærðum og gerðum.

Geymslugámar á
vinnusvæðum
Kör

Tunnur

Plastílát á fjórum hjólum með loki.
Algengar stærðir 500, 660 og 1000 ltr.

Plastílát á tveimur hjólum með loki.
Algengar stærðir 120, 140 og 240 ltr.

Við leigjum út ýmsar stærðir af geymslugámum.
Bjóðum einnig afnot af geymslusvæði okkar við
Hringhellu 6 í Hafnarfirði. Eigum líka litla gáma
sem nýtast t.d. fyrir rafstöðvar eða sem
reiðhjólageymslur.

