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Flexibel 
inzetbaar
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Dubbele 
inworp

Efficiënte 
inzameling

ELEMENT
Bovengrondse verrijdbare stalen afvalcontainer



Fractievermelding/logo 
Te voorzien van RVS tekstplaat, 

stickers en/of zeefdruk met 
logo, pictogram of tekst. 

Productspecificaties  

art.nr. SP-4205320

omschrijving Engels 1000 liter 4-wiel bovengrondse container ten behoeve van glas, 
papier, luiers en textiel inzameling 

afmetingen 1250 x 800 x 1650 mm materiaal verzinkt staal

geschikt voor 1 fractie inwerphoogte 1440 mm

kleur Uit te voeren in RAL-kleur naar wens, evt. te voorzien van anti-graffiti laag.

Dichte bodem
 Bodemklep is tevens

 lekbak (35 liter).

Eenvoudig te verplaatsen 
Zwaarlast bokwielen en
zwenkwielen met rem.

Handgrepen
Voor eenvoudige

verplaatsing.

Inworp
Glasrozet
(ø160mm).

Horecaklep met 
slot voorziening

Voor het inwerpen van 
grote flessen/potten 

(400 x 300 mm).

3-haaks opnamesysteem
Efficiëntere inzameling 

doordat de container met 
dezelfde wagen geledigd 

kan worden als onder-
grondse glascontainers. 

Extra sterk
Zelfdragende ge-
laste kap en solide 

containerframe van 
verzinkt plaatstaal.

Handzaam formaat
Past door iedere deur

(800 mm breedte).

Ook leverbaar  met 1- 
of 2-haaks en Kinshofer 

opname.

Geschikt voor glas, 
papier, luiers en 

textiel.

Ook leverbaar 
op vier poten.
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Hufterproof
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Grote  
capaciteit

Beschikbaar 
in elke  

gewenste 
kleur

EVENEMENTEN 
CONTAINER

Bovengrondse container voor afvalinzameling

Met heftruck 
lepels te 

verplaatsen



Fractievermelding/logo 
Te voorzien van RVS tekstplaat, 

stickers en/of zeefdruk met 
logo, pictogram of tekst. 

Productspecificaties  

art.nr. SP-4215040-565-S

omschrijving Afvalcontainer 2800 liter, geschikt voor diverse types afval

afmetingen 2111 x 1485 x 1485 mm materiaal verzinkt staal

geschikt voor 1 fractie belastbaar 2500 kg

kleur Beschikbaar in elke gewenste kleurencombinatie 

Dubbele bodemklep
 Bodemkleppen zijn tevens

 lekbak (135 liter).

Eenvoudig te plaatsen 
 Met een kraan of heftruck 

door de kokers in de bodem-
kleppen.

Roest niet
Door het corrosie 

bestendig materiaal.

Opvallend
Duidelijk herkenbaar en 

opvallend.

Flexibele oplossing
Speciaal gemaakt voor 

openbare ruimten. 

Extra sterk
Robuust, sterk en  

vandalismebestendig.

Stabiel
Kan zonder voorbereiding op 

elke vlakke/stevige onder-
grond geplaatst worden.

• Evenementen
• Parken
• Kermissen
• Parkeerplaatsen
• Braderieën
• Stranden 

 

Multi inzetbaar
Geschikt voor meer-

dere afvalfracties 
zoals; glas, papier, 
PMD en restafval.

Optie
• Ook te voorzien van inwerpklep ter voorkoming van ongedierte.

Weersinvloeden
Voorzien van 

regenkap.
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