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Välkommen till retursystemet

SOM EFFEKTIVISERAR
OCH MILJÖANPASSAR
SVERIGES LIVSMEDELS-
FLÖDEN

Returlådorna har ett pantvärde!
Returlådorna är belagda med pant à 40 kronor per låda. Panten 
följer lådan, vilket betyder att när du tar emot en leverans av 
varor betalar du pant för varje låda. När du sedan skickar tillbaka 
lådorna krediterar din grossist alternativt producent panten.

Du behöver inte returnera lådorna med samma grossist eller 
producent som du fick dem från. Alla har dock lite olika system 
så var noga med att ta reda på hur du ska göra för att säkerställa 
att du får din pant tillbaka.



Glöm inte att 
returnera lådorna!
Returlådorna ingår i ett kretslopp som 
bygger på att de används om och om 
igen. Det är smart, effektivt och hållbart!

HÅLLBART
RETURSYSTEM! 
Returlådorna är hållbara – Om och om igen. 
Genom din medverkan i SRS cirkulära system 
bidrar vi tillsammans till en mer hållbar värld.

Cirkulärt system
Returlådorna är en del i ett slutet cirkulärt system 
och används om och om igen. Trasiga lådor lagas 
och kasserade lådor mals ner och används vid 
tillverkningen av nya lådor. 

Minskat matsvinn
Att minska matsvinn är viktigt för att minska vårt 
klimatavtryck. De ventilerade lådorna hjälper till att hålla 
varorna fräscha vilket ökar livslängden. Den stabila 
konstruktionen minskar också kross och stötskador på 
innehållet i lådan.  

Hållbar arbetsmiljö och mindre avfall
Returlådorna ger dig en bättre arbetsmiljö. De är lätta 
att lyfta, bära och plocka ur. Emballageavfallet minskar 
och sopsorteringen tar mindre tid eftersom du slipper 
öppna och vika ihop kartongerna.

Tips på vägen
Låt inte lådorna stå för länge på lastkajen 
eller andra platser där de kan komma i 
kontakt med fåglar eller andra skadedjur. 
Eftersom lådorna har ett pantvärde finns 
också en risk för stöld om lådorna står 
obevakade en längre tid.

Fyll inte lådorna med kemikalier och 
använd inte häftklamrar, klistermärken, 
eller tejp på lådorna.

För att förenkla returhanteringen vill vi att 
ni tömmer lådorna på innehåll, sorterar 
lådorna efter storlek samt ställer trasiga 
lådor överst.
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KONTAKT
Vår kundservice hjälper er gärna med alla frågor som kan 
uppstå. Vi har öppet måndag – fredag klockan 07.00 till 17.00. 

E-post: kundservice@retursystem.se
Telefon: 019-33 37 22

Ni kan också läsa mer om oss och om vårt retursystem på 
www.retursystem.se


