
Organisch afval
verwerken met



Ondergrondse of bovengrondse opslag.

Container wordt op maat gemaakt en
is vrijwel overal toepasbaar.

Container leverbaar in
verschillende volumes.

Van afstand controle op de container inhoud.

Gescheiden inzameling van
frituurolie mogelijk

De eenvoud van
onze oplossing.

Gemaakt van RVS en in vrijwel 
elk type keuken te integreren. 
Via een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke hand-
bediening wordt het organisch 
afval afgezogen. Er vindt geen 
vermaling of ontwatering 
plaats waardoor er zich geen 
bewegende delen in de afvoer 
bevinden. 

Storttafel.

De techniek zorgt er voor 
dat het systeem op vacuüm 
komt en is gescheiden 
van de afvalstroom. Het 
afval wordt direct de swill 
container ingezogen.

Uniek afzuigsysteem.

Tijdelijke opslag.

De Swill wordt opgeslagen
in een Swill container. Door-
dat de Swill zich continu 
onder vacuüm bevindt kan 
het afval lange tijd bewaard 
worden. 

Service en onderhoud.
Greenpoint draagt zorg voor het 
onderhoud van het systeem. Jaarlijks 
vindt er onderhoud plaats. Dankzij 
de volume meting wordt de swill 
container altijd op tijd geleegd. 
Het robuuste ontwerp zorgt voor 
bewezen lage exploitatiekosten. 

Bemiddeling bij inzameling.
Door de opslag in de swill container 
worden transportbewegingen sterk 
gereduceerd. U kunt er voor kiezen 
om Greenpoint te laten bemiddelen 
bij de inzameling van het afval. 
Greenpoint werkt al jaren samen 
met betrouwbare partners wat heeft 
geleid tot lage tarieven en een 
uitstekende dienstverlening.

Nazorg door Greenpoint.

Door eenvoudige bediening zeer 
gebruiksvriendelijk.

Tafel kan volledig geïntegreerd
worden in een keukenblad.

Tafel kan in elke gewenste vorm
geleverd worden.

Bestekdetectie kan worden geïnstalleerd.

Eenvoudige reiniging.

Ook geschikt te maken voor het
afzuigen van frituurolie.

Zeer laag energieverbruik.

Het aantal afzuigpunten is naar
wens uit te breiden.

Door eenvoud ongevoelig voor storingen

Geen aansluiting op het riool.



1 ton swill levert tot
wel 200 m3 biogas op.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Kostenreductie Milieu voordelen

Doordat het afval bij de bron wordt 
afgezogen voorkomt u ongedierte en 
stank. U hoeft het afval niet gekoeld 
op te slaan. 

Door middel van ons geavanceerde 
web portaal heeft u continu inzicht in 
uw afvalstromen. Hiermee kunt u uw 
inkoopbeleid optimaliseren. Tevens 
heeft u controle op de afgevoerde 
hoeveelheden. Uw afvalverwerker 
krijgt toegang tot MijnGreenpoint 
waardoor de container altijd op tijd 
wordt geleegd.

Sterke afname van interne transport-
bewegingen door gebruik te maken 
van vacuüm techniek. U heeft geen 
zorgen meer om uw afval doordat het 
wordt opslagen in de swill container. 
Het aantal afzuigpunten is naar wens 
uit te breiden. 

Door de afname van intern transport 
kunt u besparen op personeelskosten. 
De afvoer in bulkvorm leidt tot een 
kostenreductie op de afvoer tot wel 
70%. Tevens heeft u de mogelijkheid 
om af te rekenen per kilo.

Kostenbesparing.
Reductie tot

wel 70%.

Gemak.
Door minder

intern transport.

Inzicht.
Slim sturen op
afvalstromen.

Hygiëne.
Dankzij volledig

gesloten systeem.

Slim afval verwerken
is maatwerk.



De door ons aangelegde installaties 
zijn standaard aangesloten op ons 
webportaal. Hiermee bieden wij u de 
mogelijkheid om uw interne processen 
te optimaliseren.

Het Mijngreenpoint portaal biedt veel 
mogelijkheden voor zowel de individuele 
klant als ondernemers die deel uitmaken 
van een keten.

De door Greenpoint Solutions aangelegde 
systemen werken autonoom en staan 
los van overige ‘gebouw-gebonden’ 
installaties. Dit geldt ook voor de data 
communicatie naar onze database.

Naast actuele inhoud is het mogelijk 
om afvaltoenames per tijdseenheid 

te bekijken en kunt u zien wanneer 
de container geleegd is. Door middel 
van het portaal is het mogelijk om te 
benchmarken. Dit kan op basis van 
verkoop, oppervlakte of verkocht aantal 
couverts.

Het webportaal kan worden ingezet 
voor het beperken van de hoeveelheid 
geproduceerd afval en bewustwording 
onder uw personeel. Tevens houdt u 
controle op de afgevoerde 
hoeveelheden afval. 

Neem gerust contact met ons op 
voor specifieke informatie over de 
oplossingen die wij bieden op het 
gebied van afvalbeheersing.

Greenpoint Solutions B.V.
Nieuwstraat 28
9801 CS Zuidhorn
Postbus 47
9800 AA Zuidhorn

telefoon +31(0)594 500 559
email info@greenpointsolutions.nl
www.greenpointsolutions.nl

Mijngreenpoint.nl
Inzicht in uw afvalstromen.

Meer weten?


