
Stockholmsmodellen är godkänd av Stockholm Vatten.

Vi kvarnar ert matavfall!

Vi på INTERSPOL har den samlade expertisen och tekniken för att 
kunna ge er den optimala helhetslösningen gällande ert matavfall.

–  samlad expertis inom VA-tjänsterwww.interspol.se      020-300 000

STOCKHOLMSMODELLEN
Matavfallsystem från INTERSPOLsystems™ 

Interspol är 
miljö- och kvalitetscerti�erade 
enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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STOCKHOLMSMODELLEN består av:
matavfallskvarn, mat- och fettavskiljare enligt SS-EN 1825 .
  
STOCKHOLMSMODELLEN för matavfall garanterar att ni får ett ekonomiskt, e�ektivt, miljövänligt och 
hygieniskt sätt att hantera ert matavfall på. Dessutom undviks tunga lyft av säckar eller dragning av 
kärl som svämmar över på sin väg mot ett kostsamt kylt soprum. Kylda soprum som i bästa fall kan 
elimineras eller utnyttjas bättre, alltså mindre sophantering.

Kökspersonalen upplever matavfallskvarnen som en e�ektiv hjälp att snabbt och rent minimera 
mängden organiskt avfall. Man får en bättre arbetsmiljö i sin hantering av det organiska matavfallet 
som dessutom skapar ett snabbare arbets�öde i köket. 
Både matavfallsavskiljaren och fettavskiljaren töms sedan samtidigt av tömningsentreprenören och 
kör innehållet till samma behandlingsanläggning där avfallet bidrar till en ökad biogasproduktion.

Matavfallskvarnen monteras i restaurangens kök, antingen i diskbänken, diskhon eller på annan 
lämplig plats. Matavfallskvarnen maler det organiska matavfallet som transporteras med självfall i 
spillvattennätet till matavfallsavskiljaren. I matavfallsavskiljaren samlas det organiska matavfallet. 
Fett och vatten rinner sedan vidare till fettavskiljaren där fettet avskiljs och det renade vattnet går 
vidare ut i stadens avloppsnät.

MATAVFALLSKVARN
Matavfallskvarnar �nns i 9 storlekar som är anpassade för montage i diskho, diskbänk, diskränna 
samt för fristående placering.   

STOCKHOLMSMODELLEN
Matavfalls- och fettavskiljaren är tillverkade i rotationsgjuten polyeten.  
De �nns i �ertalet storlekar för inomhus installation och för markförlagd installation. 
Inomhusavskiljarna kan levereras med förmonterat tömningsrör.  

Vi lämnar 20 års materialgaranti!

Vid behov av teknisk beskrivning, se produktblad på vår hemsida.
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