BOVENGRONDSE
CONTAINERS
POLYESTER EN
PLASTIC
Polyester containers hebben
ontegenzeggelijk voordelen:
• Ze zijn veel lichter dan staal
en daardoor ook geschikt
voor kleinere inzamelvoertui
gen.
• Voorraad ervan houden is
gemakkelijk. Zelfs semi on
dergrondse containers van
5000 liter wegen niet meer
dan 700 kilo, en zijn verplaats
baar met een pompwagen.
• Plaatsen en vervangen kan
geheel in eigen beheer. Een
vrachtwagen met standaard
kraan is genoeg.
• Glans, kleur en afwerking zijn
perfect. UV bestendigheid
garanderen we 3 jaar. Daar
na is een simpele poetsbeurt
genoeg om de containers er
weer jaren representatief bij
te laten staan.

Klassieke “glasbollen”

Design containers, één kleur per fractie.

Leverbaar in 1500 en 2800 liter, altijd in één fractie uitvoering. Inwerpopening naar keuze, kleur natuurlijk ook. Opties 3 haken,
2 haken, Kinshofer en enkele haak.
Polyester containers plaatsen
kost weinig moeite, zelfs semionder
gronds kan met hoveniers materieel.

2500 liter plastic containers, geleverd aan Ankara.
Voorraad houden kan zonder
speciale investeringen in kranen of zware heftrucks.
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Inhoud 2500 liter, eveneens met alle standaard opname systemen. Inwerpopeningen voor glas, papier/karton en plastic.

BOVENGRONDSE
CONTAINERS
POLYESTER EN
PLASTIC
Polyester heeft ook nadelen:

3300 liter container voor 2 fracties.

• Vergeleken met plastic is het
duur per kilo.
• Recycling is niet goed mo
gelijk, uiteindelijk rest alleen
verbranden. Plastic kun je ver
malen en opnieuw gebruiken.
• Verf houdt beter op polyester
dan op plastic. (en polyes
ter kan je poetsen, en plastic
niet)
• Alhoewel veel sterker dan
plastic, kan polyester scheu
ren, waar plastic buigt.

Daarom leveren we als al
ternatief van polyester con
tainers, ook kunststof boven
grondse containers.

3300 liter container voor 3 fracties.

Rotatiegieten kent relatief
lage malkosten. Wij passen ons
graag aan uw wensen aan.

Rotatiegiet machine.

Klassiek Iglomodel 2800 liter container voor kleding inzameling.

Kunststof containers worden
rotatie gegoten, een veel minder arbeidsintensief proces
dan polyester verwerken.
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