Vi kan
Vi varetager blandt andet for kommunerne
på Lolland-Falster, Sydsjælland og Møn,
den enkelte kommunes forpligtigelse til at
have en indsamlingsordning for farligt
affald. Vi er dermed garantien for, at
enhver virksomhed der frembringer farligt
affald, altid kan få afhentet og behandlet
det farlige affald på en miljømæssig
forsvarlig måde til en rimelig pris.

For at løse denne opgave har vi et tæt
samarbejde med godkendte,
miljøcertificerede transportører og
behandlere af farligt affald. Kunderne er
altid sikret en miljømæssig forsvarlig
håndtering og behandling af deres farlige
affald.

Farligt affald kan skade mennesker og
miljø, og skal derfor håndteres og
behandles efter særlige retningslinjer.

Hvad kan vi hjælpe dig med! Ring og
få mere at vide, vi er her for dig,
miljøet og vores fælles fremtid!

Alfa specialaffald varetager håndtering,
transport og behandling af farligt affald.

Kontakt os
Telefon: 54 88 11 00
Mail: alfa@alfa.dk
Hjemmeside: www.alfa.dk

Al

Vi tager hånd om
dit farlige affald
Alfa Specialaffald, Bøgesøvej 29,4700 Næstved

Vi tilbyder

Vi har
Vi har mange års erfaring med indsamling
og formidling af farligt affald. Derfor har vi
veletablerede ordninger, der retter sig mod
alle typer virksomheder uanset størrelsen.



Vi hjælper virksomheder
med at komme af med
farligt affald til en
konkurrencedygtig pris



Vi tilbyder gratis
konsulentbesøg og
vejledning af affaldstyper


Vi sælger UN-godkendte
emballager



Vi har blandt andet ordninger inden for





Emballeret farligt affald
Uemballeret farligt affald
Alfa Spildkit
Klinisk risikoaffald

Vi tilbyder
sikkerhedsrådgivning på
virksomheder m.m.
Vi har flere typer kurser til
medarbejdere, der arbejder
med farligt affald og
transport af farligt gods,
herunder også
virksomhedstilpassede
kurser



Vi tømmer olie– og
benzinudskillere, vejbrønde
og sandfang hos 1260
kunder i området



Vi tømmer private olietanke



Vi hjælper med oprydning
og pakning af farligt affald
fx. fra fysiklokale eller
laboratorie

Vi sælger
Vi sælger et bredt udvalg af emballager
specielt til brug for opbevaring, transport
og bortskaffelse af farligt affald.
Det er alene afsenders ansvar, at
emballeringen er forsvarlig og i
overensstemmelse med reglerne for
transport af farligt gods - spørg derfor altid
os til råds.
Generelle krav til emballager der
benyttes til farligt affald:


Den skal kunne lukkes tæt og
være egnet til indholdet



Den skal være uden fejl og
mangler, og må ikke være
beskadiget



Den skal kunne modstå de
påvirkninger, der kan forekomme
under håndtering og transport



Den skal være UN-godkendt, hvis
den skal benyttes til farligt gods



Se vores store udvalg af
emballager på www.alfa.dk Under
”salg og emballage”

