
RAMBO [SAFE] 
– helhetslösningen 

för farligt avfall! 



Det skall vara enkelt, 
smidigt och säkert att 
källsortera och lagra 
farligt avfall. 

Hantering av farligt avfall kräver stor respekt och kunskap för att 
inte skada hälsa och miljö. RAMBO har gedigen erfarenhet och kompetens 
– vi erbjuder tjänster och lösningar som gör det enklare för dig som kund. 
Lämna ditt farliga avfall till oss – vi ser till att det kommer i rätta händer 
och tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Företag som tecknar RAMBO helhets avtal får tillgång till lösningar 
och tjänster som täcker samtliga behov för företagets avfallshantering 
och återvinning. RAMBO [SAFE] är en lösning för Farligt avfall som kan 
integreras i Helhetsavtalen men även kan erbjudas som fristående lösning.



RAMBO [SAFE] – en komplett lösning 
för trygg för varing och hantering av 
företagets farliga avfall. 

Lösningen RAMBO [SAFE] innefattar:
» Miljöskåpet [SAFE] inredd med behållare anpassade för företagets farliga avfall.

» Invägning, tömning och borttransport utförs av RAMBOS egna Miljöbil som är special-
anpassad för transporter av farligt avfall för vidare åter vinning, behandling och destruktion.  

» Alla dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och myndigheters krav (transport-
dokument, godsdeklaration, hämtning/tömningsrapporter statistikuppgifter etc). 
All information fi nns tillgänglig i dokumentationspärmen inuti miljöskåpet [SAFE].

» Information och rådgivning gällande dokumentation samt förteckning och hantering av 
farligt avfall. De företag som inte har intern kompetens rörande säkerhetsrådgivning kan 
anlita denna tjänst hos RAMBO.

RAMBO [SAFE] underlättar sorteringen och bidrar till ordning och reda vid hantering av företagets 
farliga avfall. Du källsorterar och överlåter resten av hanteringen till RAMBO. 



Belysning

Automatisk pulversläckare God ventilation

Säkerhets-
utrustning

Flexibel inredning

Uppkörningsramp

Helsvetsat upp-
samlingsskydd

16 A grupp-
central med 

jordfelsbrytare

Högsta säkerhet med 
miljöskåpet [SAFE].
[SAFE]-skåpen är tillverkad i kraftig stålplåt med ytbehandling som 
är anpassad för utomhusmiljöer. Under gallerdurken (tillval) fi nns ett 
hel svetsat golv för säkert omhändertagande av eventuellt läckande avfall.

För ökad brandsäkerhet är [SAFE] som standard utrustad med 
pulversläckare som utlöses automatiskt vid eventuell brand. Skåpen är 
även försedda med jordförankringsfäste för att undvika uppkomst av 
statisk elektricitet.

Då det ställs mycket höga krav på brandsäkerhet fi nns RAMBO 
[SAFE] LARGE även i EI 60 utförande, testad enligt NT Fire 017.

Ytbehandling som 
är anpassad för 
utomhusmiljöer

Fullständig 
dokumentation



RAMBO [SAFE] SMALL 
[Bredd: 1900 mm | Djup: 980 mm | Höjd: 1910 mm]

RAMBO [SAFE] – LARGE 
[Bredd: 2200 mm | Djup: 2280 mm | Höjd: 2080 mm]

* Miljöskåpen på bilderna i denna folder kan vara extrautrustade.

RAMBO [SAFE] – fi nns i en 
lösning för varje företag.



Tillsammans sluter vi cirkeln…
RAMBO AB | 453 80 Lysekil | Tel 0523-66 77 00 | Fax 0523-151 59 | www.rambo.se

Ditt lokala återvinningsbolag med miljöcertifi erad avfallshantering i mellersta Bohuslän
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RAMBO [SAFE] – lösningen 
för dig som vill ta ett samlat 

grepp om hanteringen 
av farligt avfall!

Ta ett samlat grepp om ditt företags 

farliga avfall – ring 0523-66 77 00 eller mejla 

[info@rambo.se]


