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NØGLETAL fra en
KUNDENS NUVÆRENDE TAL
89 medarbejdere
89 skrivebords papirkurve til papir
86 skrivebords affaldspande til restaffald

Årlig mængde papir
Årlig mængde restaffald

2.400 kg
1.200 kg

Tømmes 1 x ugentligt
Tømningstid pr. skraldespand 0,25 minut + transport til central opsamling
Timeløn kr. 238
Pris pr. papirkurvs-/skraldespands pose kr. 0,10

ESTIMEREDE TAL FOR CENTRAL OPSAMLING
6 stk. 90 liters FD No. 1 skraldespande til papir
Tømmes 1 x pr. uge
Tømningstid 0,75 minut + transport til central opsamling

4 stk. 90 liters FD No. 1 skraldespande til restaffald
Tømmes 1 x pr. dag
Tømningstid 0,75 minut + transport til central opsamling

*

BUSINESS CASE
-om central affaldsopsamling
ØKONOMI
Ovenstående betyder, at der opnås en årlig BESPARELSE på kr. 14.464 ved at vælge central opsamling.
Investering i 10 nye beholdere kr. 59.248
Tilbagebetalingstid = 4 år

+ 10 ÅR = samlet gennemsnitlig GEVINST pr. år minimum kr. 8.539 = knap kr.
100 pr. medarbejder + alle de andre fordele – ARBEJDSMILJØ, signalværdi, MILJØBEVIDSTHED, nedsat
Estimeret levetid for spandene

sygefravær og …

MEN i den aktuelle business case ønskede kunden rent faktisk at få tømt alle skraldespande dagligt, af hensyn til
SIKKERHEDEN i forhold til papirer. Dette vil betyde en forøgelse af de nuværende omkostninger til tømning
med kr. 30.684.
Derfor vil den årlige BESPARELSE ved at vælge central opsamling være KR.

45.148 => tilbagebetalingstid = 16

måneder => samlet gennemsnitlig besparelse pr. år over 10 år = kr. 39.222 = kr. 441 pr. medarbejder + alle de andre fordele
– arbejdsmiljø, SIGNALVÆRDI, miljøbevidsthed, NEDSAT

SYGEFRAVÆR og …

OVERBEVIST? Ja det regner vi med, så nu er spørgsmålet vel bare, hvornår vi skal levere et centralt system til jer,
og hvordan skal det se ud?

*

Du kan selvfølgelig
få præsenteret eller
tilsendt/udleveret
Business Casen i
sit fulde omfang!
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BLØDE VÆRDIER
• Company spirit
• Større miljøbevisthed
ØKONOMI
• Rengøringsbesparelse
• Indtægt på noget af affaldet,
i stedet for udgifter til fjernelse
af alt affaldet
• Nedsat sygefravær pga.
øget bevægelse
• ”Bogføringsværdi”/grønt
regnskab/værdi i årsregnskabet
FD No. 2

FD No. 2

ARBEJDSMILJØ
• Færre skadelig ryg-buk over 90
grader for rengøringsassistenterne
• Nedsat sygefravær pga.
øget bevægelse
SIGNALVÆRDI
• Vis en miljøbevidst profil – som er
et af fremtidens nøgleord til succes
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Designet til et
bedre miljø
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end-designed by you...

enkelt enheder monteres let
sammen ved hjælp af vores
samleskinner...

developed by peoples!

Låg...

Frit valg mellem låg typer, materialer og farver
(galvaniseret, slebet rustfri eller malet)

Stel...

Frit valg mellem materialer og farver (galvaniseret, slebet rustfri eller malet)

Kundetilpasset standard design

Sidebeklædninger...

Frit valg mellem materialer og farver (metal, træ, glas, sten eller ?)

Montage muligheder...
Forberedt til montage af hjul, stilleskruer eller fundering til underlaget

Valget af materialer er et kapitel for sig
selv. Stellet leveres i rustfri stål, galvaniseret eller malet på rustfri stål eller
sort jern, i den farve du ønsker. Sidepladerne kan også vælges i mange forskellige materialer og varianter, for eksempel plader der matcher stellet, eller
forskellige træsorter såsom mahogni,
teak, egetræ m.v. Vi arbejder også med
granit, glas og andre materialer. Derfor
vil vi altid være i stand til at levere et
produkt der matcher omgivelserne,
både inden- og udendørs.

Grundstenen til Peoples blev allerede lagt i år 2000, hvor vi fik til opgave at designe en kildesorterings skraldespand til Fjord&Bælt Centret i Kerteminde, som med inspiration fra Verdensudstillingen
i Hannover og med skyldig respekt for deres tyske og svenske gæster, gerne ville sende dette meget
tydelige og markante signal – resultatet ser du herunder.
Siden har vi bevaret fokus på kildesortering, trods det at interessen blandt danske virksomheder
og institutioner har været begrænset. Dette er markant ændret inden for det sidste års tid, hvor vi
i stigende grad kan mærke en efterspørgsel efter kildesorterings- og centrale opsamlingsløsninger
– specielt blandt landets største og førende virksomheder/institutioner samt mindre, men meget
visionære virksomheder.
De mange år med fokus på kildesortering og løsningerne indenfor dette område samt senest fokus på
centrale opsamlingsløsninger, gør at Peoples i dag er den førende virksomhed på markedet, og med
vores flexible koncept i forhold til kundetilpassede løsninger, er vi sikre på at finde en løsning der også
passer til dig – sådan er det jo med skræddersyede løsninger!

Peoples ApS
Fåredammen 11
DK-5300 Kerteminde
tel. +45 6614 9076
peoples@peoples.dk
www.peoples.dk

