
 

 

Kunststof binnenbak Verzinkte binnenbak

Pedaalemmer
Classic
Stabiel en hygiënisch met stil en hermetisch sluitend deksel voor sanitair of 
kantoor. Brede kunststof onderrand met 3 antislip pootjes voor goede stabi-
liteit.
•  van plaatstaal, corrosiewerende coating wit of zilver, of van roestvrij staal
•  binnenbak met draaggreep van zwarte kunststof of verzinkt plaatstaal
•  trapmechaniek aan buitenzijde

Grote deksel-openingshoek

Pedaalemmer
Exclusiv
Zeer gebruiksvriendelijk met breed voetpedaal, grote dekselopeningshoek en praktische 
draaggreep aan de achterzijde. Brede onderring van kunststof voor een goede stabiliteit.
•  behuizing en deksel van plaatstaal, met corrosiewerende coating in 5 

kleuren of van roestvrij staal
•  deksel met self-close-technologie

Uitvoeringen met inhoud van 12 en 24 liter
Volgens de wettelijke veiligheidsrichtlijnen voor producten en apparatuur 
gekeurd en als zelfdovend gecertificeerd.
•  binnenbak van verzinkt plaatstaal

Uitvoering met inhoud van 12 liter
•  binnenbak van kunststof, zwart
•  met klemring voor „onzichtbare“ vuilniszak

Klep

Klapvizier

Verzinkte binnenbak

Pedaalemmer
Design
Buitengewone functionaliteit en optiek. Naar keus met hermetisch sluitende 
inworpklep of met klapvizier voor een bijzonder grote inworpopening. Kiep-, 
schuif- en krasvast door extra brede onderrand van kunststof.
•  behuizing van plaatstaal, corrosiewerende coating in zilverkleur of zwart of 

van roestvrij staal
•  inworpklep en klapvizier van roestvrij staal
•  binnenbak met draaggreep, van vuurverzinkt plaatstaal
•  rubberen ring voor vuilniszakbevestiging
•  pedaal met brede, stabiele voetbeugel
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Inhoud liter 12 12 24
Hoogte x Ø mm 460 x 263 460 x 260 660 x 263
Binnenbak verzinkt Kunststof verzinkt
rood 159426 159433 159440
zwart 159423 159430 159436
wit 159422 159429 159435
blauw 159425 159432 159439
zilverkleurig 159424 159431 159437

--- --- ---
RVS 159421 159428 159434

--- --- ---

Uitvoering met inworpklep met klapvizier
Inhoud liter 28 36 44
Hoogte x Ø mm 700 x 350 860 x 350 870 x 350
zilverkleurig 201809 201820 201831
zwart 201810 201821 201832

--- --- ---
RVS 201834 201836 201838

--- --- ---

Inhoud liter 4 3 12 12 18
Hoogte x Ø mm 270 x 180 270 x 180 360 x 280 360 x 280 530 x 280
Binnenbak Kunststof verzinkt Kunststof verzinkt verzinkt
wit 504136 504140 139682 139683 139686
zilverkleurig 504137 123830 139681 139680 139685

--- --- --- --- ---
RVS 504138 504142 139679 139677 139684

--- --- --- --- ---


