I overensstemmelse med Københavns Kommune projekt:
”København sorterer”

A PART OF SAN SAC GROUP

Pakke 1: BASIS KØKKEN

Pakke 2: GULV KØKKEN

Pakke 3: TRIPPEL KØKKEN

Pakke 4: VÆG KØKKEN

Mål

DxBxH 275x190x315

Mål

DxBxH 385x275x360

Mål

DxBxH 385x275x360

Mål

DxBxH 440x290x310

Volume

2×12 liter + 1×7 liter

Volume

2×12 liter

Volume

2×12 liter + 1×7 liter

Volume

2×10 liter + 1×6 liter

Farve

Grå

Farve

Grå

Farve

Grå

Farve

Grå

Materiale

Polypropen

Materiale

Polypropen

Materiale

Polypropen

Materiale

Polypropen

Enkelt og bekvem sortering , uden at
montere de store beholdere.

Kildesortering til gulvmontering.

Kildesortering til gulvmontering.

Kildesortering til vægmontering.

Følgende leveres:
- 2 stk. beholdere 12 liter
- 1 stk. beholdere 7 liter med låg
- 3 stk. greb

Følgende leveres:
- 2 stk. beholdere 12 liter
- 2 stk. greb
- Udtræksskinne

Følgende leveres:
- 2 stk. beholdere 12 liter
- 1 stk. beholder 7 liter med låg
- 3 stk. greb
- Udtræksskinne

Følgende leveres:
- 2 stk. 10-liters beholder
- 1 stk. 6-liters beholder med låg
- 3 stk. greb
- Udtræksskinne.

Vare nr 85-1503

Vare nr. 85-81275

Vare nr. 85-81279

Vare nr. 63-6154550

295,excl. moms og fragt

295,excl. moms og fragt

320,excl. moms og fragt

320,excl. moms og fragt

Spar boligforeningen for mange tusinde kroner og bliv
klar til fremtidens kildesortering

Ansøgningsprocessen med
Rubæk & Co er ganske let

• Der er afsat 12 mio. kr. fra Københavns Kommune
• 30.000 boliger kan få for op til 400,- kr. incl. moms køkken-kildesorteringsudstyr
• Alle ansøgninger, der overholder vilkårene, vil som udgangspunkt modtage tilskud
• Kort ansøgningsperiode. Ansøg fra 6. maj - 31. juli 2019
• Du finder alt info på: https://rubaek.dk/kbhsorterer/

Rubæk & Co. hjælper med hele processen, og vi tilbyder at
ordren ikke er bindende, før ansøgningen er godkendt af
Københavns Kommune

1. Konsulent fra Rubæk & Co. besøger boligforeningen ganske kort
2. Der aftales hvilket køkken kildesorteringsudstyr
boligforeningen vil have til lejlighederne – pakke 1,
2, 3, eller 4 - samt hvor stort antal
3. Konsulenten fra Rubæk & Co. sender boligforeningen ordrebekræftelsen (ingen købsforpligtigelse, hvis refusionen ikke accepteres)
4. Boligforeningen søger refusionen via ordningen
fra Københavns Kommune, som konsulenten fra
Rubæk & Co. hjælper boligforeningen med eller via
https://rubaek.dk/kbhsorterer/ (her skal ordrebekræftelsen bruges fra punkt 3)
5. Refusionen godkendes
6. Når refusionen er godkendt, købes og sendes
boligforeningens bestilte (punkt 2) køkken kildesorteringsprodukter

Tel. 47 17 28 00 - www. rubaek.dk

