NMT

– HELHETSLÖSNINGAR FÖR HANTERING OCH ÅTERVINNING AV BYGGAVFALL
INSAMLING OCH SORTERING
Vid alla typer av byggprojekt skapas ofta stora mängder byggavfall, avfall som bör tas om hand på ett korrekt och hållbart sätt. På
NMT fokuserar vi på miljöansvar med ekonomisk bärighet, vilket innebär att vi både samlar in och sedan sorterar våra kunders avfall och ser till att det når rätt slutdestination, som värmeverk, metallåtervinning eller deponi. Vi sätter miljö och hållbarhet i första
rummet och strävar dagligen efter total återvinning.

Det världsledande balsystemet för energisnål
och effektiv balning/komprimering av RDF,
SRF och många andra avfallsfraktioner

För mer information, kontakta oss eller besök oss på www.flexus.se

CONTAINRAR OCH SÄCKAR
Vi har ett heltäckande utbud av containrar och säckar. Det handlar om allt från 5 till 30 kubik på containersidan och tre olika säckar,
alla med lock för att undvika att avfall och byggdamm sprids i onödan. Vår säck är populär och håller mycket hög kvalitet. Den är
lättarbetad och har stark och stryktålig vävnad som håller för stora och tunga material och volymer.

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SAMARBETSPARTNERS
Vi tror på att vi tillsammans bör sträva mot en renare miljö och hållbar hantering av byggavfall. Därför uppskattar vi samarbete på
bred front. Idag har vi ett 15-tal återförsäljare, som blir fler och fler, i Storstockholm, och det är främst byggvaruhus. Säckarna säljs
separat och vi erbjuder upphämtningstjänster om det önskas eller behövs. Vi kan också buda ut säckar.

ÖVRIGA TJÄNSTER – FÖR EN HÅLLBAR HELHET
Utöver uppsamling, insamling och diverse produkter erbjuder vi också kringtjänster för att du som kund bara ska behöva anlita en
avfallshanterare, bara ha en kontakt och bara behöva ringa ett nummer. Vi har bland annat sugbilar, höglyft och tar oss an farligt
avfall. Vi löser allt, och i de fall vi inte själva har kompetensen anlitar vi en av våra högkvalitativa samarbetspartners för din räkning.

Vi hjälper till att hålla din verksamhet rullande
Välkommen till oss på Upplands Motor. Du hittar oss på
Sydhamnsvägen 58 i Södertälje, Kottbygatan 4 i Kista
och Svarvarvägen 6-8 i Skogås.

upplandsmotor.se/mercedes

MÅLET ÄR HUNDRA PROCENT ÅTERVINNING
NMT är företaget som ligger i framkant vad gäller återvinning av byggavfall. Vi erbjuder förstklassig service och sätter alltid kunden och miljön i första rummet. NMT verkar i hela Storstockholmsregionen och Södermanland, vi uppfyller kraven för Svensk miljölagstiftning.

NMT uppfyller kraven för
ISO 14001.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

På NMT vill vi bidra till en
bättre värld och därför
stödjer vi Barncancerfonden.

Bli en åter(Vinnare)
Lantz Järn & Metall AB ett
flexibelt familjeföretag

Snabb/God service
Hämtar ert järnskrot
direkt på plats

Ni kan lämna
eller vi hämta ert
järn och metallskrot
Egna lastbilar med
containrar/personal
Lantz Järn & Metall AB • Upplagsvägen 28 • 117 43 Stockholm • Tel 08-19 36 83
Lantz Järn & Metall AB • Nydalsvägen 5 • 192 77 Sollentuna • Tel 08-444 30 00
info@lantzmetall.se • www.lantzmetall.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14122 • www.jssverige.se

NMT Trading & Transport
Box 595
146 33 Tullinge
Order: 08-607 33 70
kundtjanst@nmt.se
www.nmt.se

ISO 14001:2015

