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Vi har gleden av å ønske BNS Miljø AS
velkommen til EnviroPac Gruppen
Med avfallscontainere fra både ILAB, BNS Miljø og GMM i vårt sortiment, dekker vi nå de fleste områder til
innsamling og oppbevaring av avfall. I tillegg til standard sortiment finnes en rekke spesialløsninger utviklet
for å møte kundens behov. 

Vi lar vår mobile gjenbruksstasjon med kontor være et godt eksempel på dette:

I samarbeid med Oslo Ren stiller vi ut mobil
gjenbruksstasjon på Årskonferansen.
Velkommen til en hyggelig prat om hvordan 
vi kan tilpasse løsningen til ditt behov.



BNS Miljø AS har blitt en del av 
EnviroPacGruppen

I EnviroPac har vi gjennom
flere år hatt en målsetting om
å kunne tilby våre kunder et så
komplett sortiment som mulig.
Fra en situasjon hvor selskapet
i stor grad var fokusert mot
komprimerende maskiner, har
vi i dag et selskap som bærer
en veldig bred og god
produktportefølje.

Containere har vi de siste årene lansert i Norge med vårt
svenske søsterselskap ILAB som produsent.
ILAB er kjent som den ledende leverandøren av slike
produkter i Skandinavia, med en klar markedsledende
posisjon i Sverige.

Gjennom et oppkjøp våren 2019 kan vi nå ønske BNS
Miljø AS velkommen som en del av vår familie.
BNS har hatt en ledende posisjon på det norske
markedet, både med sine BNS produkter og med GMM
sine produkter, etter et oppkjøp av rettighetene i 2015.

GMMs containere var i mange år ansett som
«standarden» i Norge og er produsert i mange tusen
enheter. Nå videreføres disse produktene som en del
av EnviroPac gruppens tilbud.

I EnviroPac har vi satset tungt på å være ledende på
logistikk og har bygget opp et stort og profesjonelt
logistikksenter på Kolbotn, rett syd for Oslo.
Mer enn 5000 m2 med utelager for maskiner og
tyngre utstyr, sammen med 3500 m2 med høylager
og verksted innendørs, gjør at vi i dag kan tilby logis-
tikktjenester og tilgang på produkter på et meget kon-
kurransekraftig nivå. Ikke overraskende er de fleste av
landets store renovatører kunder hos oss.

Med BNS Miljø som en del av gruppen forsterkes
logistikkfunksjonen ytterligere med 5500 m2 depot
og lager for containere i Enebakk.
Vi har de fleste standardprodukter tilgjengelig i Norge
og har korte leveringstider for denne type produkter.
Om du ikke allerede har prøvd oss og våre produkter,
så ta kontakt med en av våre medarbeidere for infor-
masjon og eventuelt et tilbud på hva vi kan tilby deg.

Velkommen som kunde hos EnviroPac gruppen.

Morten Tønseth 

Besøk oss på Avfallskonferansen.

Stor messestand 
på uteområdet!
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BNS Miljø AS
Ottar Hovstein 
Key Account Manager
+47 918 50 080
+47 400 06 130
ottar.hovstein@bns.no

Euroteknikk/Ilab
Hans Petter Jansson
Salgssjef Containere 
+47 930 41 678
+47 400 06 130
hans.petter.jansson@euroteknikk.no

BNS Miljø AS
Morten Aasegg 
Salg
+47 95 75 25 11
+47 400 06 130
morten.aasegg@bns.no

BNS Miljø AS
Lars Chr. Steen
Daglig Leder
+47 458 52 036
+47 400 06 130
lars.steen@bns.no

BNS Miljø AS
Miroslaw Andrzejewski 
Teknisk
+47 954 99 632
+47 400 06 130
miroslaw@bns.no

• Unik kompetanse
• Kundetilpassede løsninger



Markedets bredeste utvalg på miljøcontainere!

Medium forsterket Krokcontainere i Strenx: 22 – 44 m3 

5 mm Strenx 700 Topp profil
2 mm Strenx 700 Vegg
3 mm Strenx 700 Gulv

- Lavere luftmotstand
- Lavere egenvekt

Forsterket krokcontainer i Strenx/Hardox: 22 – 45 m3 

Topp profil: 6 mm Hardox 400 
Vegg: 3 mm Strenx 700 
Gulv: 4 mm Strenx 700
200 mm Ramme
Glatte vegger 

- Gunstig for helprofilering
- Lavere luftmotstand
- Lavere egenvekt
- Kan fås med Hardox 450 i vegg og gulv

Ilab – Kvalitetscontainere for lengre levetid
Ilab er Skandinavias ledende leverandør av containere for innsamling, sortering  og transport av avfall. Vi tilbyr
et bredt strukturert program som omfatter et 100-talls containermodeller som kontinuerlig forbedres i sam-
arbeide med våre kunder. I vårt første møte med kunder undersøker vi hvordan vi sammen kan gjøre de
nødvendige tilpasninger for å dekke kundenes behov. Det handler om nøyaktighet for detaljer, men også om
helhet. I dag behersker ILAB hele kjeden fra utvikling og konstruksjon til produksjon og logistikk.

Vi trekker frem følgende kvaliteter på ILAB krokcontainere:
• Strenx 700 leveres på de fleste av ILAB’s krokcontainere • Strenx er 3 x sterkere en standard 235 stål.
• ILAB krokcontainer er opp til 5-600 kg lettere enn sammenlignbare S235 containere • Lavere egenvekt gir
miljøgevinst og bedre økonomi • ILAB har markedets sterkeste toppramme – lenger levetid • ILAB er
sertifisert: «MY INNER STRENX» fra stålprodusenten SSAB

Ledende aktører innen gjenvinningsbransjen har valgt ILAB som sin samarbeidspartner eller sakt på en annen
måte: «I praksis utvikler vi nye og lettere måter å håndtere avfallet på sammen med gjenvinningsbransjen»

Om ILAB:
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Om BNS Miljø

BNS Miljø AS har over 30 års erfaring med konstruksjon, produksjon og salg/utleie av miljøcontainere.

I vårt produktsortiment finner du containere for krok, lift, kombi, sedimentering, vipp, hjullaster, containere og
skap for lagring av farlig avfall, spill oljetanker, containere til bilglass, EE-bur for innsamling av elektrisk avfall,
strøsingelsilo og glasstativ for lagring og transport av glass. Innen for disse produkter finnes det forskjellige
størrelser, kapasitet, halv- og helforsterket, åpen/lukket, forskjellige åpninger, sertifisert og mye annet.

Ståltyper som Hardox og Domex/Strenx erstatter i økende grad industristål, og gir en vektreduksjon på omlag
20%. Disse kan bygges med glattere yttersider, noe som gir lavere luftmotstand. 

Logistikk-tjenester er en sentral del av våre leveranser til miljøsektoren. Årlig sørger vi for at nærmere 8000 nye
containere til Norge og Sverige blir levert på riktig sted til rett tid, noe som er avgjørende for at våre kunder skal
lykkes. Snakk med våre rådgivere som kan hjelpe deg med gode løsninger.

10m³ lukket kombi

Noen av våre mest populære containere:

10m³ åpen lift

10m³ lukket lift 22m³ forsterket krok container
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GMM har lange, stolte tradisjoner innen miljøcontainere. Med sin tilstedeværelse i bransjen gjen-
nom flere år har de opparbeidet både viktig kompetanse og godt renomé. Dette er kvalitet som vi
har tatt med videre hos BNS Miljø AS, som kjøpte opp GMM i 2015. Vi er glade for å kunne tilby
markedet dette brede produktspekteret idag. Snakk med en av våre rådgivere - om du ønsker en
GMM Container.

Om GMM

Om BNS Miljø
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Modell 2000
En moderne modell for all type transport hvor
kravet til lav vekt og holdbarhet er avgjørende

22 2/3, 3/3 2030, 2245

30 2/3, 3/3 2185, 2465

35 2/3, 3/3 2250, 2565

38 2/3, 3/3 2305, 2645

40 2/2 2140

Størrelse
kubikk

Tykkelse 
side/bunn

Vekt (kg)



Avsender:
EnviroPac AS
P.b. 128 Kalbakken, N-0902 Oslo

 

Stort lager på Norges mest solgte containere:

BNS – ILAB - GMM
Lansdekkende servicetilbud på vedlikehold og reperasjoner 

av containere og maskinelt ustyr til avfallshåndtering.


