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Afvalcontainer
Inhoud 100 liter
Naar achter verstelbare as met kunststof wielen voor hoge stabiliteit en 
makkelijk transport. Volledige afneembare klapdeksel voor eenvoudig 
legen.
•  bak voor polypropyleen, beige
•  klapdeksel van polypropyleen in 6 sorteerkleuren

Uitvoering [1] [2]
Inhoud liter 57 80 57 80
Hoogte mm 930 1070 965 1075
Ø mm 390 455 395 460
beige 688202 688213 688246 688257
zwart 103592 103593 - -

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

Afvalbak
Inhoud 57 of 80 liter
Brandremmend
Ideaal voor binnen- en buitengebruik. Bestand tegen hitte of kou, bij 
opgezet bovengedeelte en gesloten klep is de bak vuurbestendig en 
vlamsmorend. Zelfsluitende klep houdt geuren tegen, met klemmechanis-
me voor vuilniszakken.
•  van slagvast polyethyleen in beige of zwart

[1] Met eenzijdige inworpklep

[2] Met tweezijdige inworpklep en stalen asbakinzet in het bovengedeelte

Uitvoering [1] [2] [3]
Inhoud liter 60 95 95
Hgte x brdte x dpte mm 680 x 400 x 600 870 x 450 x 450 870 x 450 x 450
rood RAL 3000 522780 - -
signaalgeel RAL 1003 - 118112 118115
blank alu.-kl. RAL 9006 - 118114 118116

--- --- ---
RVS 524680 - -

---

Speciale afvalbak
Inhoud 73 of 95 liter
•  van verzinkt plaatstaal, met poedercoating
•  2 zijdelingse grepen
[1] Poetskatoenbak
•  vlamremmende, zelfsluitende pendelklep
•  afneembaar bovengedeelte voor makkelijk legen
[2] Afvalbak
•  afneembaar bovengedeelte met 2 automatisch sluitende inworpkleppen
•  uitneembare binnenbak van verzinkt plaatstaal
[3] Afvalbak
•  vast bovengedeelte met 2 automatisch sluitende inworpkleppen
•  makkelijk te legen dankzij naar voren uittrekbare bak van verzinkt plaatstaal 

en met poedercoating in kleur van de romp

Passende vuilniszakken vindt u op pagina 222.
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Inhoud liter 100
H x B x D mm 850 x 530 x 510
Deksel beige 658245

groen 658256
blauw 658267
geel 658278
rood 503893
zwart 503895

---
Direct meebestellen
Kunststof zakken, 170 l 768731 ---
VE = 200 stuks


