Kære beboer i andelsforeningen Haraldsted

Du har nu mulighed for at få *GRATIS affaldssystem sammen med de andre beboere i andelsboligforening,
med mulighed for at sortere i 4 typer af affald. Prisen er kun kr. 400 (normalpris op til kr. 698), som giver
ret til fuld refusion via Københavns kommune. Refusionen søges gennem foreningen, så du skal bare vælge
din løsning. Systemerne leveres samlet til foreningen, men du skal selv stå for afhentning og montering.
Tilbuddet er købsbetinget og bindende ved aflevering til bestyrelsen senest den 17. juli 2019.
*Læs mere om tilskud på https://kbhsorterer.kk.dk/artikel/tilskud-til-affaldssortering-boligforeninger.
Vælg din løsning her:

Løsning 1: 1x SORT-it + 2x FLEXOBOX
(2 bokse og 2 poser)

Løsning 2: 2x SORT-it
(4 poser)

Løsning 3: 4x FLEXOBOX
(4 bokse)

Kort om produkterne:
FLEXOBOX er en dansk udviklet og produceret affaldsløsning, som er delvis fremstillet af sort genbrugsplast.
Den leveres som en foldekasse, der let kan samles og
aftørres, og er desuden væsketæt. Der medfølger
håndtag, som kan monteres i flere forskellige positioner,
alt efter behov for indretning.
På en almindelig låge på 60 cm kan monteres to bokse.
Flexobox kan også placeres i en køkkenskuffe, under
vasken, eller hvor det er mest belejligt.
Normal udsalgspris kr. 149 for 1 boks.

• Rumfang: 8 liter
• Mål: 21.0 x 25.0 x 17.0 cm
(B x H x D)
• Væsketæt op til 2 dl
• Passer til almindelige affaldsposer og bioposer
• Klistermærker med symboler
samt håndtag til montering
medfølger

SORT-IT er et fleksibelt affaldssystem, der består af en
skinne med fire justérbare arme og to genanvendelige og
vaskbare poser i stærkt vævet materiale.
Poserne har hank, så det er let at bære dem direkte ud til
en affaldscontainer.
Systemet er nemt at installere og kan sættes op mange
forskellige steder, f.eks. under vasken eller på en
bagtrappe. To systemer kan med fordel placeres ved
siden af hinanden på en 60 cm låge.
Normal udsalgspris kr. 349 for 1 sæt med 2 poser.

• 1 Aluskinne (25 cm)
• 4 arme i PA + 30 % glasfiber
(22 cm),
• 2 poser af non-woven
(19 x 19 x 41,5 cm)
• 4 clips af sortlakeret metal
• Rumfang 13 L
• klistermærker med symboler

Lejenummer:
____________________________
Navn:
____________________________
Adresse:
____________________________
Dato og underskrift:
____________________________

Hvis du ønsker at købe tilbehør
til systemerne,
Få 15% rabat – benyt koden:

Med venlig hilsen

Haraldsted

Din Bestyrelse

FLEXOSORT.com

