
Er I klar til øget affaldssortering?

- Sortér rigtigt
- Gør det nemt for beboerne
- Spar både tid og penge



Hvem tager skraldet, når affaldet ikke er 
sorteret korrekt?

Inden år 2022 skal alle danske husholdninger sortere minimum 50% af deres affald til 
genanvendelse. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de 50% skal 
opnås, men alle boligejere, bolig- og andelsforeninger kommer på den ene eller den 
anden måde til at skulle tage stilling til en praktisk affaldsløsning.

Alle kommuner vil indføre nye affaldsordninger til håndtering af affaldet uden for 
husstanden – altså i gården, kælderen, indkørslen eller hvor affaldet nu skal hentes. 
Hvordan affaldet bliver sorteret fra starten hos den enkelte beboer, er 
der sjældent en løsning på. 

Det resulterer ofte i, at affaldet ikke bliver ordentligt 
sorteret, og så skal der afsættes ekstra ressourcer 
eller mandskab for at få eftersorteret skraldet. 
Ellers risikerer beboerne, andelsforeningen eller 
boligforeningen forhøjede renovationsudgifter fra 
kommunen i form af gebyrer m.v. 

Derfor er det vigtigt at tilbyde beboerne  
en god affaldsløsning til indendørs brug 

Erfaring siger, at de fleste danskere er indstillet på at bidrage til en fælles løsning for at 
reducere ressourcespild, blandt andet ved at sortere deres affald. Men skal det lykkes, 
skal løsningen være let og uden besvær!

andersen & nielsen as har i snart 100 år leveret udstyr til de danske køkkener med 
fokus på området omkring køkkenvasken, og i den forbindelse har vi sammensat et 
varieret sortiment af forskellige løsninger til indendørs affaldssortering. 

Vi rådgiver og vejleder gerne 
omkring de forskellige løsninger og 
stiller gerne op på beboermøder 
el. lign. for at uddybe fordelene 
ved de forskellige systemer!  

Læs meget mere på ankøkken.dk/affaldssystemer 



Find den rigtige løsning til effektiv affaldssortering

Affaldssortering på 1. klasse.
BLANCO FLEXON er et gennemtænkt 
kvalitetssystem med en ramme, der monteres på 
skuffefronten, og indbygget låg.

Nem affaldssortering med låg
BLANCO BOTTON PRO er et kassettesystem, der 
monteres i bunden af køkkenskabet og trækkes 
med lågen ud.

Send det organiske affald direkte til 
genanvendelse via kloakken
Den ultimative løsning til organisk affald er en 
køkkenkværn, der monteres i køkkenvaskens 
afløb, og derigennem kværner alt organiske 
affald, der herefter skylles ud med spildevandet. 
Har kommunen produktion af biogas vil den 
øgede mængde af organisk affald bidrage positivt 
til denne produktion.

Enkelt stativ til alle poser
Cirkeline-systemet er en klassiker inden for de 
traditionelle affaldssystemer. Systemet kan fås 
både med og uden udtræk og monteres nemt på 
lågen eller i siden af skabet. Den fleksible 
konstruktion gør, at det passer til alle poser.

Fleksibel løsning til alle behov
FLEXOBOX er det fleksible system, der kan bruges 
i skab, på låge, i skuffen eller stillet på en hylde. 
FLEXOBOX er fremstillet af genbrugsplast og har 
praktisk håndtag, der samtidig fungerer som 
monteringsbeslag. 

Læs meget mere på ankøkken.dk/affaldssystemer



andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde

Tlf.: 36 41 02 00

Web: ankøkken.dk
Mail: info@an.dk

Vil du vide mere? 
Hos andersen & nielsen har vi arbejdet med løsninger til affaldssortering i over 25 år og 
har i de år opbygget en solid erfaring på området. Vi rådgiver gerne boligselskaber, 
andelsforeninger, ejerforeninger m.fl. og gør det lettere at vælge en rigtig effektiv 
affaldsløsning. Ring eller skriv til os for et uforpligtende besøg og en god snak om de 
mange muligheder.

• Skån miljøet, genbrug ressourcerne

• Gør det nemt at sortere skraldet korrekt ved kilden

• Spar tid på ekstra affaldssortering

• Undgå gebyrer ved fejlsortering

• Få tilfredse beboere 

mailto:info@an.dk

