Zero Waste Off ce

Med enastående teknik tillgänglig för alla
erbjuder vi hållbara lösningar för enkel och
smidig återvinning på alla arbetsplatser.

Bin-e är en multifunktionell lösning som identifierar,
sorterar och komprimerar* avfallet automatiskt.
Utrustad med den mest avancerade tekniken samlas
också data som gör avfallshanteringen bekväm och
effektiv. Användaren har tillgång till alla sina enheter
via en app där man kan kontrollera avfallsnivån,
statistik och realtidsdata.

*Papper och plast

• Identifierar
• Sorterar
• Komprimerar
• Kommunicerar

“This is not your average
garbage can.”
- Mashable
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Snabb och enkel sortering
Ökad mängd återvinning
Miljövänligare kontor

Minskat koldioxidavtryck

“A world where you never have to sort your
own plastic and glass is on the horizon.”
- The Sun

Effektiviserad hämtningsrutin
och återvinningshantering

Varför ska man investera i en Bin-e?
• Snabb och enkel sortering
• Ökad mängd återvinning
• Minskade kostnader för avfallshantering
• Stödjer och stärker företagets miljöarbete
Bin-e underlättar övergången till en resurseffektiv och klimatsmart
cirkulär ekonomi. Produkten möjliggör ökad återvinning av råmaterial
samtidigt som den datastyrda avfallshanteringen leder till optimerade
insamlingsvägar och lägre koldioxidutsläpp från avfallstransporter.

Om Smart Bins Nordic

Zero Waste Office - Vår vision är kontor utan osorterat avfall.
Med enastående teknik tillgänglig för alla erbjuder Smart Bins Nordic
hållbara lösningar för enkel och smidig återvinning på alla arbetsplatser.
Vi representerar Bin-e i Sverige, en produkt som revolutionerar hur man
sorterar avfall på kontor. Smart Bins Nordic drivs av av personer med hög
expertis inom återvinning och med en stor passion för att göra världen
grönare. Fokus är inte på att vara bäst i världen utan att vara bäst för
världen.

Kontakt
VD Sofia Wigström
mobil:
mail:

073 72 70 500
sofia.wigstrom@smartbins.se
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Specifikationer
Mått
Bredd: 122 cm
Höjd: 127 cm
Djup: 70 cm

Kapacitet
Okomprimerat: 0,3 m3
Komprimerat: 0,8 m3

Drift
Standard vägguttag, 230V
Internet via WiFi eller LAN
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