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800 x 600 x 220 mm, 80 ltr. 
(680 x 540 x 210 mm binnenwerks onder)
gewicht 4,1 kg

800 x 600 x 505 mm, 170 ltr. 
(680 x 540 x 495 mm binnenwerks onder)
gewicht 8 kg

800 x 600 x 330 mm, 110 ltr. 
(680 x 540 x 320 mm binnenwerks onder)
gewicht 5,5 kg

800 x 600 x 600 mm, 170 ltr.
(680 x 540 x 495 mm binnenwerks onder)
gewicht 8,8 kg

600 x 400 x 220 mm, 30 ltr.
(515 x 345 x 210 mm binnenwerks onder)
gewicht 1,8 kg

600 x 400 x 325 mm, 50 ltr.
(515 x 345 x 310 mm binnenwerks onder)
gewicht 2,1 kg

610 x 440 x 150 mm, 25 ltr. 
(550 x 375 x 145 mm binnenwerks onder)
gewicht 1,3 kg

710 x 490 x 185 mm, 40 ltr. 
(635 x 420 x 175 mm binnenwerks onder)
gewicht 3,3 kg

Onderstaande nestbare hygi-
ene bakken zijn volledig glad, 
licht en ergonomisch. Ze zijn 
zeer efficiënt te nesten en voor-
zien van een versterkte bodem.

Hygiënebakken op deze pagina hebben zowel een gladde binnen-
kant als buitenkant en de bovenrand is volledig rond waardoor de 
bakken zeer makkelijk te reinigen zijn. Er zijn geen zones waar het vuil 
zich kan ophopen. Ook met deksel verkrijgbaar.

600 x 400 mm          oplegdeksel
gewicht 1,1 kg

800 x 600 mm          oplegdeksel
gewicht 2,7 kg

Onderstaande draaistapelbakken kunnen zowel genest als gesta-
peld worden door de bak 180° te draaien. Ook stapelbaar op bijbe-
horend deksel. De bakken links hiernaast zijn alleen nestbaar. 

NESTBARE 
DRAAISTAPEL-

BAKKEN

HYGIËNISCH
DICHTE GREPEN

300 x 205 x 60 mm, 2 ltr. 
(250 x 150 x 55 mm binnenwerks onder)
gewicht 0,19 kg

540 x 380 x 80 mm, 10 ltr.
(470 x 310 x 75 mm binnenwerks onder)
gewicht 0,79 kg

art.nr. omschrijving

DSE-6040-D0-02-0 oplegdeksel

art.nr. omschrijving

DSE-8060-D0-02-0 oplegdeksel

art.nr. omschrijving

DSE-86505-0102-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

GV-806060-0402-0 met poten, stapel- 
en nestbaar

art.nr. omschrijving

DSE-86220-0002-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

DSE-86330-0102-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

DSE-64220-0002-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

DSE-64325-0002-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

NBE-32060-000V-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

NB-543808-0001-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

NB-6144515-0002-0 gesloten, wit

art.nr. omschrijving

NB-714918-0002-0 gesloten, wit




