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Over 30 % av avfallet som sendes til søppelfyllinger er organisk avfall, som 
kan komposteres og omdannes til næringsrik jord. Takket være lokale 
myndigheter, engasjerte lokalsamfunn og forutseende enkeltpersoner som er 
opptatt av denne saken, har kompostering av organisk avfall økt i omfang på 
verdensbasis. Det er påbudt for restauranter, storkjøkken og likende å sortere 
avfallet sitt. CC-beholderen fra Mezonic er ideell til håndtering, distribuering og 
oppbevaring av matavfall. 

CC beholderen har flere klare fordeler forbundet med håndtering av matavfall 
og er et godt alternativ. Beholderen er lufttett og trenger dermed ikke å stå på 
kjølelageret. Beholderen er lett å rengjøre, ettersom den har glatte overflater. 
Takket være det praktiske designet er beholderen smart for matavfall siden 
den ikke ruster, er enkel å stable og transportere. Beholderen er laget med 
plastmateriale fra en miljøfokusert og samfunnsvennlig bedrift med navn 
LyondellBasell.

HYGIENISK LØSNING 
På et kommersielt kjøkken er det viktig å holde god kontroll på hygienen, og 
matavfallet som oppstår. Bedrifter er underlagt lover i forholdt til avfallet som 
bedriften besitter. I tillegg har bedriftene ulike miljø- og kvalitetsstandarder 
som de må følge. CC beholderen kan enkelt hjelpe bedrifter med å følge disse 
lovene og standardene. Beholderen kan enkelt rengjøres og steriliseres hvis 
ønskelig, for eksempel via høytrykksspyling. CC beholderen bidrar til en 
effektiv og tilrettelagt arbeidsplass ettersom beholderen har et lite anvendelig 
lokk som kan åpnes med en hånd.

  



LOKK ALTERNATIVER
CC beholderen kan komme med to forskjellig 
lokk, enten kan man ha åtte festepunkter for 
muttere, som er godkjent for å frakte farligavfall 
av klasse 1. Eller så kan man ha lokk med 8 
clips for enkel av- og på takning av lokket. Det 
lille lokket i sentrum følger med i begge lokk 
løsninger. Sil og overtrykksventil kan komme 
med i begge lokk alternativene hvis ønskelig.

ENKEL I BRUK
CC beholderen er ikke bare robust og allsidig – den er også svært 
enkel i bruk. Den smarte løsningen med et stort, avtagbart lokk og 
et indre skrulokk gjør det både enkelt og sikkert å fylle på væsker 
som frityrolje og matavfall. CC beholderen kan bestilles med sil og 
overtrykksventil hvis det er ønskelig. Blant annet er sil smart hvis 
man har frityrolje, ettersom biter blir liggende i silen og kan fjernes 
etterpå. CC beholderen har en konisk form som gjør at olje som 
stivner kan lett helles ut av beholderen siden den har en større 
diameter i toppen enn i bunnen av beholderen.  

CC beholderne kan stables stødig, tre i høyden uten paller 
mellom, og den koniske utformingen
sørger for at de kan stables i hverandre når de er tomme, noe
som sparer plass ved oppbevaring og transport.
Spesielle goder som andre kunder hos oss prioriterer er hvor lett 
det er å vaske beholderen, at de kan stables i hverandre når de er 
tomme, at de er lufttette og trenger dermed ikke å stå i kjølerom-
met.

CC beholderen forenkler avfallshåndteringen og er samtidig solid,
renslig og sikker i bruk: Dere sparer penger i dag, og miljøet 
vinner på sikt.


