
”Allt inkluderat”
Säckhämtning med fast pris

(Utkörning, hämtning och tippavgift)

Pirrsäck/small
200 liter max 750kg.

X-Large
2m³ max 1000kg

Large
1m³ max 1500kg

*Ej fyllnadsmaterial/massor i XLsäcken

Våra ”Allt inkluderat” säckar är anpassade för de fl esta fraktioner och material t.ex. Trä, 
Brännbart, Gips, Fyllnadsmaterial/Massor*, Mineralull, Metall och Osorteratavfall. Det ska 

vara lätt att göra rätt. Gör dig av med byggavfall, trädgårdsavfall eller rensa ut förråd, 
lager, garage eller verkstan på ett smidigt sätt. Passar både företag och privatpersoner.

Ring 08-544 718 00 när säckarna är fulla och förslutna så hämtar vi!
Se allmänna instruktioner på baksidan

Fördelar med ”Allt ink” säckarna
• Fast pris –undvik oförutsedda kostnader och 

obehagliga fakturor.

• Lätt att förvara –Tar ingen plats ihopvikta.

• Får plats där man inte kan ställa upp container.

• Kan styras mot projekt/littranummer.

Ring 08-544 718 00 när säckarna är fulla och förslutna så hämtar vi!
Se allmänna instruktioner på baksidan



Allmänna instruktioner:
• Vid köp av 10 stsäckar eller fl er så utgår ingen kostnad för leverans

• I priset ingår säck, hämtning och tippavgift.

• Vassa föremål kan orsaka skador på säckarna

• Fyllnadsmaterial, elavfalloch farligt avfall måste separeras. Se nedan* .

• Om säckarna är felsorterade tillkommer en avgift på 300 kr/säck för sortering/omklassning.

• Säcken ska förslutas med kragen och inget ska sticka ut, annars debiteras 98 kr/säck.

• Är säcken överlastad så tillkommer en avgift på 190 kr/säck.

• Vi hämtar säckarna inom 48 timmar från ert samtal. Säcken ska placeras max 8 meter från 
fordonets lastningsplats och ska vara fri från träd och ledningar m.m.

• För transport utanför zon tillkommer 26 kr/kilometer + eventuellt tillägg för färja 513 kr (tur 
och retur ingår).

• Priserna är exklusive moms!

Generöst tilltagen zon

Beställ säckar eller container
08-544 718 00

Blanda ej Trägårdsavfall med Sopor och Byggavfall.
Blanda ej Jord, Sten och Grus med Betong, Kakel och Puts eller Byggavfall.

Stenmaterial får inte blandas med annat material

*Säcken får inte innehålla:

• Elektronik avfall

• Miljöfarligt avfall 

  – kemikalier, oljor, färgburkar

• Asbest

• Tryckimpregnerat trä

• Däck

• Kylmedia 

  (kyl, frys, värmeväxlare)

• Lysrör och Ljuskällor

• Batterier

• Hushållssopor

Blanda ej Trägårdsavfall med Sopor och Byggavfall.
Blanda ej Jord, Sten och Grus med Betong, Kakel och Puts eller Byggavfall.

Stenmaterial får inte blandas med annat material

Allmänna instruktioner:
•	 Vid	köp	av	10	st	säckar	eller	fler	så	utgår	ingen	kostnad	för	leverans
• Pris för hämtning och tippavgift tillkommer. Maila Order@dklbc.se för att få aktuell prislista 

skickad till dig.
• Vassa föremål kan orsaka skador på säckarna. 
• Om säckarna är felsorterade tillkommer en avgift på 300 kr/säck för sortering/omklassning.
• Säcken ska förslutas och knytas ihop med banden i kragen samt att inget ska sticka ut, 

annars debiteras 98 kr/säck. 
• Är säcken överlastad så tillkommer en avgift på 190 kr/säck. 
• Vi hämtar säckarna inom 48h när det är klara och vi har fått ert samtal. Säcken ska place-

ras max 8 meter från fordonets lastningsplats och ska vara fri från träd och ledningar m.m. 
• För transport utanför zon tillkommer 26 kr/kilometer + eventuellt tillägg för färja 513 kr (tur 

och retur ingår).
• Priserna är exklusive moms! 

Beställ säckar eller container 
08-544 718 00

* Säcken får inte innehålla:

• Elektronik avfall

• Miljöfarligt avfall 

 – kemikalier, oljor, färgburkar

• Asbest

• Däck

• Kylmedia 

    – kyl, frys, värmeväxlare

• Lysrör och Ljuskällor

• Batterier

• Hushållssopor

Sortera t.ex brännbart, betong, trä, Impregnerat trä osv. i separata säckar. 
Blandade säckar hanteras som osorterade.

Generöst tilltagen zon


