KOMPOSTER DITT ORGANISKE AVFALL

• TENK GLOBAL OPPVARMING
• TENK KLIMAKRISE
• TENK FOSFORMANGEL
• TA HANDLING OG SKAP BETRE ØKONOMI !

MÅLSETTINGEN MÅ VÆRE EN RENERE OG SUNNERE NATUR

Å TA ANSVAR GIR GODT OMDØMME
Ved å bruke kompost trekker vi CO₂ ut av atmosfæren og omsetter
den til næring i jordsmonnet.
Å kompostere er ei «kortreist» handling som er enkel og bevisst.
Med årelang erfaring så ser vi at komposteringsmaskiner ofte har
kort tilbakebetalingstid. Faktisk helt ned til 1,5 år.

ROCKET COMPOSTER

KOMPOSTERINGSREFERANSER

VÅRE FORNØYDE KUNDER
Tidy Planet jobber med løsninger innen mange ulike områder, for å støtte kundenes
ulike behov. De første kundene som begynte å bruke våre løsninger var fengsler,
samfunnsgrupper og universiteter som søkte å finne bærekraftige løsninger for å
møte stadig økende kostnader innen avfallshåndtering. I dag har vi en mye større og
variert kundegruppe ettersom vårt produktspekter, løsninger og ikke minst har vår
erfaring og vår verdensomspennende distribusjon økt. Våre systemer finnes nå
innen matvareproduksjon, i militære anlegg og baser, oljeletingsbaser, i hotellkjeder
og i omsorgsboliger.

Pepsico
Pepsico Walkers Crisps, Nord-vest England. I 2010 hadde bedriften 99,6% resirkulering og gjenbruk. Alt fra olja filler til potetskall
hadde et samlingssted. Fortsatt manglet matavfall en god løsning. 600 kg matavfall per dag måtte handteres. Tidy Planets modell
A900 ble valgt. The Rocket komposterer også restene fra de ansattes egen kantine. Komposten blir fordelt til ansatte som dyrker
grønnsaker hjemme.

Panasonic
Panasonic henvendte seg til Tidy Planet for å gi dem en løsning til matavfall. Personalets kantine trengte en enkel løsning som
reduserte logistikk og transport. En rekke alternativer ble gitt og et pent og ryddig kvernesystem- har siden blitt levert og installert.

BP
BP henvendte seg til Tidy Planet i 2010, med en forespørsel om en løsning på matavfallet som ble produsert på 6 steder i Tbilisi ØstEuropa med oljeleting og rørledningsleirer. Et stort antall ansatte ved hvert sted med serveringsfasiliteter betydde mye matsvinn og
avfall. Løsningen var å ha et sentralisert system levert av Tidy Planet, hvor hver av de seks leirene hadde Dehydra avvanner.
Matavfallet ble sendt fra hvert av stedene til det sentraliserte stedet for kompostering. BP valgte senere også å få bygd et
varmegjenvinningsanlegg basert på brukte matoljer.

Total Oil
Total Oil Exploration and Drilling, som er et stort oljeletingsfirma, meldte behov der TP måtte fremlegge dokumenterbart bevis på
hva som ville være beste løsning for miljøet. Flere tusen ansatte skaper mye matavfall. Med ønske om å fremstå klimavennlig ble
modell A1200 valgt. Maskinen er satt i drift i Sentral-Afrika, og flere kommer til å bli satt i gang etter hvert som oljeletingen utvides.

AXA Sun Life Insurance
AXA Sun Life Insurance, med over 4000 ansatte har et stort storkjøkkenanlegg. De valgte ut frå et miljøhensyn å kompostere
sitt matavfall. Dette etter en intern miljørevisjon. Tidy Planet ble valgt som leverandør med modell A500. Dehydra kvern og
avvanner ble montert sammen med A500. Alt matavfallet komposteres på stedet med letthet.

Bank of America
Bank of Americas hovedkontorer i Nord-Wales, drevet av anleggsgiganten Mitie ønsket å benytte den beste teknologien innen
matavfallshåndtering. Løsningen med å komprimere og deponere matavfall ble forlatt. Å kompostere var løsningen.Modell
A900 ble valgt og dette har De gjort siden 2010. Bank of America erfarte besparelser av betydning.

Biffa Waste Management
Biffa Waste Management valgte Tidy Planet som sin foretrukne leverandør for matavfallsløsninger for deres utfordrende
avfall. Biffas proaktive tilnærming når det gjelder håndtering av avfall som tradisjonelt er beregnet på deponi, er med å sikre
en fremtidig virksomhet for sine kunder. For tiden jobber Tidy Planet tungt med løsninger for pakket avfall fra matproduksjon
med Biffa.

Hilton Hotels & Resorts
Gjennom vår greske distributør har Hilton i Athen blitt en av de første gode eksemples for hvordan matavfall kan behandles
på en ansvarsfull måte i Hellas. Hotellet bruker en A700 Rocket Composter og Dehydra avvanner.
Exxon
Exxon i Tsjad har mange gruver hvor de bruker en A1200 Rocket Composter. Matavfallet blir her tilsatt berabeidet avfall av
tre.
HM Prison Service
HM Prison Service må anerkjennes for å være av de første som innså at kommersiell kompostering var lønnsomt. De startet å
kompostere i 2001. Tidy Planet mottar stadig nye ordrer fra fengselsvesenet i England.
Miljødirektoratet
De som lager forskriften for hvordan du skal håndtere kompost samt spre kompost - anskaffet flere av våre maskiner til ulike
statlige kantiner for å håndtere eget matavfall.

MITIE
Det største FM-selskapet i Storbritannia, samarbeider med Tidy Planet for levering av løsninger til sine kunder. Der vi trenger
å presentere en administrert løsning, er MITIE vårt valg av operatør og leverandør.

River Cottage
Ikke bare namnet til et TV-show, men her hører også en cateringskole og utdanning til. River Cottage drar nytte av sol,
biomasse, vindkraft og selvfølgelig Rocket Composters.

Cardiff flyplass
Sør-Wales blir et stadig mer populært reisemål. Dette tilfører også Wales flere mennesker og dertil matavfall.Cardiff Flyplass
søker «Zero Landfill status» og Tidy Planet ble kontaktet. TP foreslo en komposterings øsning på stedet. I dag komposterer
flyplassen «egen-produsert» avfall som nyttes til eget bruk.

Liz Earle
Dette selskapet produserer hudpleieprodukter med naturlige ingredienser. Tilholdsstedet er på Isle of Wight. Med søkelys på miljøet så
fikk de i gang kompostering av organisk avfall på øya Isle of Wight. Tidy Planet og Rocket Composter ble valgt.

NOEN NORSKE KOMPOSTERINGSREFERANSER

+47 7000 7000

BEREKRAFT FOR ALLE AS ER SENTRALT I VÅRE OMGIVELSER. VI ER EN DEL AV NOE STØRRE!

-Vårt eneste mål er klimavennlige tiltak som virker!
BFA er et kinderegg:

-

Bedre klima bla. ved forbruk/uttak av CO² frå atmosfæren
Miljøvennlig
Resirkulerer mangelvaren fosfor (PH)
Skaper bedre vekst
Skaper bedre økonomi

PÅ VEGNE AV VÅRE ETTERKOMMERE, TUSEN TAKK!

