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■■ Meet het volume van de verschillende soorten afval.
■■ Spreek met uw recyclingpartners af wie het te recyclen afval ophaalt.
■■ Reken uit of recyclen u geld kan opleveren.
■■ Houd de volumes bij.
■■ Houd bij welke materialen moeten worden ingezameld.
■■ Meet de resultaten af tegen de geformuleerde doelstellingen.

2. Formuleer de  
 doelstellingen

1. Analyseer de  
 behoeften

■■ Ga na welke bedrijven recyclebaar afval ophalen.

■■ Welke afvalstromen wilt u recyclen?
Voorbeelden:

- papier
- karton
- algemeen afval

- plastic flessen
- blikjes
- melk- en sappakken 

(Tetra Pak)

Rubbermaid heeft de ideale oplossingen in huis 
voor uw recyclingprogramma.

Algemeen afval

Flessen

Papier

Oplossingen voor recycling

3. Kies producten 
en pas  
recycling toe

■■ Kies geschikte recyclingproducten.
■■ Bepaal waar recyclingpunten komen en zorg voor adequate aanduiding ervan.
■■ Sluit contracten met recyclingbedrijven en spreek de ophaalfrequentie af.

4. Opleiding

Het succes van recycling op locatie staat of valt met:
■■ Duidelijke communicatie over het recyclingprogramma.
■■ Intuïtieve stickers en posters ophangen op recyclingpunten.
■■ Aandacht voor de noodzaak van recycling, onder meer met posters.
■■ Opleiding van schoonmakers om hen te betrekken bij het recyclingprogramma.

Waarom is recycling belangrijk?
Afval is een groot probleem.
Een te groot deel hiervan wordt naar stortplaatsen of vuilverbrandingsinstallaties gebracht. Het milieu zou er veel meer bij gebaat zijn als we ons 
afval waar mogelijk recyclen en composteren.

De EU heeft strenge doelstellingen opgesteld:
Tegen 2015:

■■ Minstens papier, glas, textiel, plastic en metaal mogen niet meer naar stortplaatsen worden gebracht.
■■ Voor deze categorieën moeten gescheiden ophaalsystemen worden ingevoerd.

Praktische handleiding voor het opstellen van een eigen recyclingprogramma:
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Afvalsortering Centrale module AfvalinzamelingBureau Cafetaria



Rubbermaid biedt duurzame producten.
Onze recyclingoplossingen helpen niet alleen sneller te recyclen en minder afval naar de stortplaats af te voeren,  
maar zijn bovendien gemaakt van duurzame materialen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Kwaliteit en duurzaamheid:
Een langere levensduur van de producten zorgt voor een verbeterde duurzaamheid. De producten van Rubbermaid zijn getest op 
hoogwaardigheid en duurzaamheid. U bent minder geld kwijt aan vervanging van het systeem.

Recycleerbaar:
Met het oog op het milieu zijn de producten van Rubbermaid vervaardigd uit duurzaam plastic, aluminium en staal. Als de praktische 
levensduur van een product ten einde is, kan het heel eenvoudig worden gerecycled.

Gerecycled materiaal:
Veel van de duurzame plastic, aluminium en stalen producten van Rubbermaid bestaan voor een groot percentage uit gerecycled materiaal. 
Door beperking van de hoeveelheid benodigde grondstoffen is de impact op het milieu dus kleiner.

Productie, sourcing en verpakking
Rubbermaid Commercial Products heeft er alles aan gedaan om te komen tot een schoon, duurzaam productieproces. Overal ter wereld 
zoeken wij naar grondstoffen die voldoen aan onze strenge kwaliteits- en milieunormen. Met minder materiaal en een hoger percentage 
gerecyclede en recycleerbare grondstoffen proberen we onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken.

Milieubewuste producten
■■ Na consumptie gerecyclede kunststof

 Rubbermaid biedt een reeks recyclingproducten dat na consumptie gerecyclede kunststof bevat. 
Metalen producten bevatten eveneens na consumptie gerecyclede stoffen.

■■ Zorg voor het milieu – milieubewuste recyclingproducten verhogen de duurzaamheid van 
faciliteiten.

Slimmer recyclen.
Rubbermaid biedt een uitgebreid assortiment producten om actief aan de slag te gaan met beheer 
en recycling van afval. Ons aanbod omvat alles van bureaucontainers voor papierrecycling tot 
complete recyclingmodules voor gebruik binnenshuis of buitenshuis, en mobiele inzamelmodules voor 
eenvoudige verwerking van grotere volumes.

WiSt u dit?
■■ Geen fabrieksuitstoot voor alle 

Rubbermaid-producten die in de 
VS worden vervaardigd.

■■ 100% van onze producten die 
afwijken na de productiecontrole 
wordt vermalen en hergebruikt.

de cirkel is rond met 
recyclingproducten 
van na gebruik 
gerecyclede kunststof!  
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FG354060 / FG269288FG354007BLUE / FG355300SSSTL / FG270388BLUE

FG354060FG354007

Zie pagina 17 voor 
recyclinglabels.

Bekijk een
DEMONSTRATIE

www.rubbermaidslimjim.com

* Gebaseerd op interne tests

EENVOUDIGER 
OM TE LEGEN!

MEER DAN

60%*

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG354060 Slim Jim® met luchtsleuven Polyethyleen 55,8 x 27,9 x 76,2 cm 87 l   4
FG354007 Slim Jim® met luchtsleuven Polyethyleen 55,8 x 27,9 x 76,2 cm 87 l   4

GREpEN AAN ONDERKANT
■■ Gegoten grepen aan de onderkant maken het 

legen gemakkelijker. Vaste gegoten sleeprand aan 
de onderkant van de container zorgt voor grotere 
duurzaamheid.

TREKSlUITINGEN
■■ Vier doortrekopeningen en treksluitingen maken 

vastbinden overbodig. Vaste gegoten grepen maken 
heffen en legen eenvoudiger.

lUcHTSlEUvEN
■■ Door de luchtsleuven (octrooi 

aangevraagd) is er minder 
trekkracht nodig om volle 
vuilniszakken te verwijderen.

AfVALbEhEER: Recycling

Slim Jim®-luchtsleuven
De nieuwe Slim Jim® met luchtsleuven zorgt voor een efficiëntere 
afvalinzameling: bespaar tijd, verminder inspanningen en druk de 
arbeidskosten.
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FG269288 FG268888

FG267400BLA

FG267360BLA

1788372

FG270388

FG269288 FG354060 / FG354007 / R050670 / FG269288

R050670 / FG354007GRN

Slim Jim® Cup'n Stack  
Bekertjes efficiënter weggooien

6x
GROTE cApAcITEIT

MET 
sTApELsysTEEM

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG268888 Deksel met greep voor FG3540, FG3541 Polypropyleen 51,8 x 29,0 x 7 cm   4
FG269288 Flessendeksel voor FG3540, FG3541 Polypropyleen 51,8 x 29,0 x 7 cm     4
R050628 / R050720 Flessendeksel voor FG3540, FG3541 Polypropyleen 51,8 x 29,0 x 7 cm  4
FG270388BLUE Papierdeksel voor FG3540, FG3541 Polypropyleen 51,8 x 29,0 x 7 cm 4
FG267360 Tuimeldeksel voor FG3540, FG3541 Slagvast styreen 52,3 x 29,4 x 12,7 cm   4
FG267400BLA Scharnierend deksel voor FG3540, FG3541 Polypropyleen 55,6 x 34,1 x 3,1 cm 4
1788372 / 1788373 Deksel voor gecombineerde afvalstromen FG3540, FG3541 Polypropyleen 51,7 x 29,2 x 7 cm  4

Slim Jim®-accessoires
Bevorder recycling en verbeter de productiviteit.

■■ Moedig afvalscheiding en recycling aan met 
verwisselbare, kleurgecodeerde bovenstukken.

■■ Tuimeldeksel verbergt het afval en zorgt voor een 
gemakkelijkere toegang.

■■ Scharnierend deksel klapt in bij gebruik en bedekt 
het afval volledig in gesloten toestand. 

■■ Deksel voor gecombineerde afvalstromen.

RESERvOIR
■■ Greep aan de onderkant voor 

meer grip.
■■ Hengsel voor gemakkelijk vervoer 

van het reservoir.

EENvOUDIG TE lEGEN
■■ Het deksel kan worden omhooggetrokken 

om te legen.
■■ Bekers blijven in de vuilniszak.

GEBRUIKSvRIENDElIjK
■■ Pictogrammen maken duidelijk waar alles hoort.
■■ Gekanteld naar 

gebruiker.

AfVALbEhEER:  Recycling

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R050670 Slim Jim® Cup'n Stack (past op elke 87 l Slim Jim, basis niet inbegrepen) Polypropyleen 52,0 x 30,0 x 10,0 cm  1

EENvOUDIG TE REINIGEN
■■ Eenvoudig te reinigen door glad oppervlak en 

ruime rondingen.
■■ Reservoir met trechtervormige opening om 

spatten te voorkomen.
■■ Bekerstapelsysteem kan uit elkaar worden 

gehaald voor reiniging van binnenzijde.
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FG9W1500LGRAY

FG354100LGRAY / FG270388BLUE / FG268888LGRAY / FG269288GRN FG354173BLUE
FG354000YEL

FG355300SSSTL FG355188BLA + FG354100LGRAY / FG270388BLUE / FG269288GRN

FG782200BEIG

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG782200BEIG Slim Jim®-wandcontainer Polypropyleen (onderzijde)/ABS (bovenzijde) 49,5 x 30,2 x 82,9 cm 56,8 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG355300SSSTL Dolly uit roestvrij staal Roestvrij staal & polyurethaan 51,6 x 23,6 x 24,1 cm 2
R050528 Stalen dolly met poedercoating Staal met poedercoating & polyurethaan 51,6 x 23,6 x 24,1 cm  2
FG355188BLA Slim Jim®-trolley Polyethyleen 59,5 x 38,1 x 27,5 cm 2

AfVALbEhEER: Recycling

voor een eenvoudig transport.

■■ Gebruik trolley FG355188 afzonderlijk als een dolly of koppel meerdere 
Slim Jim®-containers aan elkaar om de inzamelronde te verkleinen.

■■ Nieuwe stalen dolly met zwenkwielen uit kunststof voor een langere 
levensduur van het product.

Slim Jim®-wandcontainer
De wandbevestiging zorgt voor maximale benutting van de ruimte in 
foyers, toiletten en gangen.

■■ Door de wandbevestiging staat de container vrij van de vloer waardoor de vloer beter en 
sneller te reinigen is.

■■ Klepsluiting houdt ongewenste geurtjes tegen en verbergt het afval.

Slim Jim®-containers
De industrienorm op het gebied van ruimtebesparend afvalbeheer.

■■ Efficiënte omvang en vorm voor gebruik in krappe ruimten.
■■ De duurzame plastic constructie is eenvoudig te reinigen.
■■ Modellen met grepen maken heffen en dragen eenvoudiger.
■■ Grepen aan de onderkant voor meer grip tijdens het legen.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG354000 Slim Jim®-afvalcontainer Polyethyleen 50,8 x 27,9 x 76,2 cm 87 l 4
FG354075BLUE Slim Jim®-recyclingcontainer Polyethyleen 50,8 x 27,9 x 76,2 cm 87 l 4
FG354100LGRAY Slim Jim®-afvalcontainer met grepen Polyethyleen 58,8 x 27,9 x 63,2 cm 60 l 4
FG354173BLUE Slim Jim®-recyclingcontainer met grepen Polyethyleen 58,8 x 27,9 x 63,2 cm 60 l 4
FG9W1500LGRAY Slim Jim® combo vertrouwelijk afval Polyethyleen 50,8 x 27,9 x 76,2 cm 87 l 4

FG354173BLUE met deksel FG270388BLUE

Slim Jim®-dolly's
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1792372

1792372

1792339
Wordt verzonden als 1 kit: onderstellen,  

Slim Jim-containers 87 l, scharnierend deksel, 
bovenstukken en pictogrammen.

Glutton®-recyclingmodules
leiden uw recyclingprogramma in goede banen, helpen de 
arbeidskosten te verminderen en dragen bij tot het welzijn van 
de medewerkers.

■■ Multifunctionele gecentraliseerde oplossingen met hoge 
capaciteit voor een efficiënte afvalsortering.

■■ Wordt geleverd met bovenstukken die specifiek ontworpen 
zijn voor bepaalde voorwerpen en met symbool- en 
woordlabels in het Engels, Frans en Spaans die de gebruiker 
visuele aanwijzingen geven en aanzetten tot recyclen: 
Zie pagina 17 voor andere talen.

■■ Kan bogen op de gekende stevigheid en duurzaamheid 
van Rubbermaid Commercial Products en is vervaardigd uit 
eenvoudig te reinigen, schokbestendig gerecycled plastic.

GlUTTON®-  
REcyclINGMODUlE vOOR 
TwEE AfvAlSTROMEN 

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
1792374 Glutton®-recyclingmodule Polypropyleen 134,6 x 61,0 x 90,2 cm 348 l 1
1792372 Glutton®-recyclingmodule Polypropyleen 134,6 x 61,0 x 90,2 cm 348 l  1
1792339 Glutton®-recyclingmodule voor twee afvalstromen Polypropyleen 68,1 x 59,9 x 90,2 cm 174 l 1

AfVALbEhEER:  Recycling

pERMANENT AANGEBRAcHT lOGO

ScHEIDING vAN AfvAlSTROMEN
■■ U kunt de bovenstukken met voorgevormde openingen 

naar wens aanbrengen voor het sorteren van maximaal 
vier verschillende afvalstromen. Het bovenstuk klikt 
stevig vast in het deksel.

■■ Deksel voor gecombineerde afvalstromen.

UITGEBREIDE lABElMOGElIjKHEDEN
■■ Wordt geleverd met verschillende kleurgecodeerde 

symbool- en woordlabels om de recyclingmodule af 
te stemmen op de plaatselijke behoeften.

EENvOUDIG TE lEGEN
■■ Dankzij het centrale scharnier kan het deksel langs 

beide kanten geopend worden voor een eenvoudige 
toegang tot het afval. Het deksel hoeft dus niet 
te worden verwijderd bij het legen, wat minder 
belastend is voor de gebruiker en het risico op 
uitglijden of vallen vermindert.
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FG356988BEIG

FG356988BLA

FG356988GRAY FG356973BLUE FG269100BLUEFG269000BLUE

FG268988BEIG  1788375

FG356988BLA/FG269000BLUE

FG268988BLA

FG279400DBLUE/FG395873BLUEFG354600GRAY / FG354800GRAYFG266400GRAY /FG395800GRAY FG352073BLUEFG279400DBLUE/FG395873BLUE

Gebruik voor het ophalen van meerdere afvalstromen de drievoudige recyclingkar.
Dankzij deze kar met hoge capaciteit kan meer afval in een keer worden opgehaald,  
wat de productiviteit verhoogt.

Zie pagina 77.

AfVALbEhEER: Recycling

Geïntegreerde doortrekopening en treksluiting.

Styleline Series®-containers
verkrijgbaar in ronde, halfronde en vierkante vormen voor diverse toepassingen.

■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige reiniging.
■■ Duurzaam zowel voor binnen- als buitenomstandigheden.
■■ Recyclingdeksels verkrijgbaar voor afvalsortering.

untouchable®-containers/deksels
Stijlvolle containers met nieuw ontwerp voor recyclingoplossingen.

■■ Stijlvol ontwerp voor een professioneel imago.
■■ Treksluiting (octrooi aangevraagd) voor eenvoudig vastmaken van de vuilniszak 

maakt vastbinden overbodig.
■■ Handenvrij tuimeldeksel.
■■ Eenvoudige, hygiënische toegang voor het verwijderen van afval.
■■ Recyclingdeksels voor afvalscheiding.
■■ Deksel voor gecombineerde afvalstromen.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG356988 Vierkante container Polyethyleen 41,9 x 39,4 x 78,8 cm 87 l 4
FG356973BLUE Vierkante container – recycling Polyethyleen 41,9 x 39,4 x 78,8 cm 87 l 4
FG268988 Tuimeldeksel voor FG356988+FG356973 Slagvast styreen 40,6 x 40,6 x 10,1 cm 4
FG269000BLUE Deksel voor papierrecycling Polyethyleen 40,6 x 40,6 x 8,1 cm 4
FG269100 Deksel voor recycling van flessen/blikjes Polyethyleen 40,6 x 40,6 x 8,1 cm 4
1788374 / 1788375 Deksel voor gecombineerde afvalstromen FG356988+FG356973 Polypropyleen 40 x 40 x 8,25 cm 4

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG354600GRAY Ronde container Polyethyleen ø 40,0 x 76,5 cm 83,3 l 4
FG354800GRAY Trechtervormig bovenstuk voor FG354600 Polyethyleen ø 41,3 x 10,1 cm 4
FG395800GRAY Vierkante container Polyethyleen 49,5 x 49,5 x 70,2 cm 132,5 l 4
FG395873BLUE Vierkante container Polyethyleen 49,5 x 49,5 x 70,2 cm 132,5 l 4
FG266400GRAY Groot Untouchable®-deksel voor FG395800, FG395873 Slagvast styreen 51,1 x 51,1 x 15,9 cm 4
FG279400DBLUE Deksel voor papierrecycling voor FG395800, FG395873 Polyethyleen 51,1 x 51,1 x 15,9 cm 4
FG352000GRAY* Halfronde container Polyethyleen 53,3 x 27,9 x 71,1 cm 79,5 l 4
FG352073BLUE Halfronde container Polyethyleen 53,3 x 27,9 x 71,1 cm 79,5 l 4

* Artikel niet in voorraad
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FGWMB30RBKFGWMB20BK

R050712
R050717

R050715

R050716

FG295673BLUE / FG295073GRN / FG295073GRAYFG306600BLA / FG295600BLAFG295673BLUE / FG295073BLA / FG295073GRAY  

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGWMB20 Concept-collectie rond Staal ø 29,1 x 35,6 cm 19 l  6
FGWMB30RBK Concept-collectie rechthoekig Staal 40,6 x 21,6 x 35,6 cm 28,4 l 3

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R050717 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 22,5 x 16,2 x 26,2 cm 6,6 l 6
R050718 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 28,3 x 21 x 31,1 cm 13,2 l  6
R050712 / R050711 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 28,3 x 21 x 31,1 cm 13,2 l  6
R050713 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 36,8 x 26,7 x 38,9 cm 26,5 l  6
R050714 / R050715 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 36,8 x 26,7 x 38,9 cm 26,5 l  6
R050716 Vuurbestendige afvalemmer Glasvezel 38,1 x 28,6 x 50,8 cm 37,9 l 4
FG295073 Zijbak Polyethyleen 26,5 x 12 x 29,5 cm 4,5 l    12

AfVALbEhEER:  Recycling

Vuurbestendige afvalemmers
Eenvoudige en veilige afvalbakken geschikt voor alle afval.

■■ Afgeronde hoeken zorgen voor stevigheid en een lange levensduur.
■■ Gemaakt uit duurzame glasvezel. Roest, splintert of schilfert niet en is 

deukbestendig.
■■ Krasbestendig oppervlak is makkelijk te reinigen en blijft er lang goed 

uit zien.
■■ Voldoet aan belangrijke brandwerende normen.
■■ Getest en geregistreerd door "Underwriters Laboratories". De container 

kan brandend papier bevatten zonder dat de afvalbak smelt of 
brandende stoffen verspreidt.

■■ Zijbak FG295073 past in R050713 / R050714 / R050715 voor 
afvalscheiding. (FG295073 is niet vuurbestendig).

Concept-collectie
Ronde & rechthoekige afvalbakken van gaas.

■■ Moderne vormen passen in iedere kantooromgeving.
■■ Ideale oplossing voor afvalverzameling naast het bureau.
■■ Duurzame metalen constructie.

Soepele afvalemmers en 
accessoires
Een eenvoudige en efficiënte manier om te recyclen.

■■ Zijbakken kunnen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant 
geplaatst worden voor efficiënte afvalscheiding.

■■ Het tuimeldeksel houdt het afval uit het zicht.
■■ Ontworpen voor gebruik met bestaande kantoorafvalemmers 

en accessoires.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG295073 Zijbak voor FG2956, FG2957, FG254388 Polyethyleen 26,5 x 12 x 29,5 cm 4,5 l 12
FG295200BEIG Rechthoekige afvalbak Polyethyleen 25 x 17 x 25,7 cm 7,7 l 6
FG2955 Rechthoekige afvalbak Polyethyleen 28,9 x 21 x 30,8 cm 12,9 l 12
FG2956 Rechthoekige afvalbak Polyethyleen 36,5 x 26 x 38 cm 26,6 l 12
FG2957 Rechthoekige afvalbak Polyethyleen 38,7 x 27,9 x 50,5 cm 39 l 12
FG306600BLA Untouchable®-tuimeldeksel voor FG2956 Polyethyleen 38,1 x 27,6 x 15,2 cm 6
FG306700BLA Untouchable®-tuimeldeksel voor FG2957 Polyethyleen 40,6 x 29,5 x 17,8 cm 6
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FGS3EGBKPL FGS3SSTBKPLFGS3ETBKPL

FG396873BLUE

STElpOOTjES
■■ Regelbaar om de container 

hoger te plaatsen en 
stabiliteit te bieden op 
oneven ondergronden.

KABEl
■■ Voorkomt diefstal of 

vandalisme.

HANDENvRIj
■■ Vermijdt het aanraken van 

afval en kruisbesmetting.

GEpERfOREERD STAAl
■■ Zorgt voor extra ventilatie en 

vermindert het gewicht voor 
eenvoudig onderhoud.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGS3EGBKPL Howard Classics-flessendeksel Staal met poedercoating ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1
FGS3ETBKPL Howard Classics trechtervormige opening Staal met poedercoating ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1
FGS3SSTBKPL Howard Classics trechtervormige opening Staal met poedercoating/roestvrij staal ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1

Howard Classics
Ontwerp van geperforeerd staal met een strak, modern uiterlijk.

■■ Ideaal voor openbare ruimtes zoals winkelcentra, treinstations of luchthavens.
■■ Recyclingdeksels: blikjes, algemeen afval.
■■ Kunststof binnenbak zorgt voor eenvoudig onderhoud.
■■ Verkrijgbaar in vuurvast, extra dik, thermisch gegalvaniseerd staal met poedercoating of roestvrij staal.
■■ Afwateringsgaten om wateropstapeling te voorkomen.
■■ Openingen om de container vast te schroeven aan de grond voor extra stabiliteit en veiligheid.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG396873BLUE* Landmark™-flessencontainer Polyethyleen 62,9 x 64,1 x 107,0 cm 189,3 l 1

AfVALbEhEER: Recycling

Containers voor buitengebruik
Recyclingcontainers met grote capaciteit geschikt 
voor buitengebruik.

■■ Grote capaciteit voor drukke zones.
■■ Flesopening voor flessen en blikjes.
■■ Optionele binnenbak FG395800 (zie pagina 12).

* Artikel niet in voorraad
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34860403486037

3486041

34860423486041

ZAKHOUDERS
■■ U hoeft de vuilniszak niet op te tillen.

ERGONOMIScHE TOEGANG
■■ Met deur aan voorzijde voor eenvoudige  

verwijdering van het afval.

ScHEIDING vAN AfvAlSTROMEN
■■ Mogelijkheid tot 1, 2, 3 en 4 

afvalstromen om te beantwoorden aan 
de uiteenlopende scheidingsbehoeften: 
algemeen afval, flessen, blikjes, papier. 
Visuele aanwijzingen om fouten bij 
afvalscheiding te vermijden.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
3486037 Element-recyclingmodule – 1 afvalstroom Staal met poedercoating 36,0 x 44,5 x 94,0 cm 80 l 1
3486038 Element-recyclingmodule – 2 afvalstromen: papier/afval Staal met poedercoating 62,0 x 42,0 x 92,5 cm 87 l 1
3486039 Element-recyclingmodule – 2 afvalstromen: afval/flessen-blikjes Staal met poedercoating 62,0 x 42,0 x 92,5 cm 87 l 1
3486040 Element-recyclingmodule – 2 afvalstromen: papier/flessen-blikjes Staal met poedercoating 62,0 x 42,0 x 92,5 cm 87 l 1
3486041 Element-recyclingmodule – 3 afvalstromen: papier/afval/flessen-blikjes Staal met poedercoating 98,0 x 44,5 x 94,0 cm 166 l 1
3486042 Element-recyclingmodule – 4 afvalstromen: papier/flessen/afval/blikjes Staal met poedercoating 123,5 x 47,5 x 94,5 cm 227 l 1

Element-recyclingmodule
Uiterst stijlvolle recyclingmodule voor meerdere afvalstromen 
voor een succesvol recyclingprogramma.

■■ Uni-Koat®-poedercoating, buitengewoon slijtvast en duurzaam.
■■ Uiterst stijlvol met gladde oppervlakken voor eenvoudige 

reiniging.
■■ Flexibiliteit met verschillende opties en voorgevormde openingen:

 1 stroom voor algemeen afval
 2 stromen (3 opties): papier/algemeen afval, algemeen 
 afval/flessen-blikjes of papier/flessen-blikjes
 3 stromen voor papier, flessen-blikjes en algemeen afval
 4 stromen voor papier, flessen, blikjes en algemeen afval

AfVALbEhEER:  Recycling

ZElfKlEvERS
■■ Uiterst stijlvolle designerzelfklevers 

zorgen voor een geëtste metaallook en 
bieden de gebruiker visuele aanwijzingen 
die recycling extra aanmoedigen. De 
standaardzelfklevers zijn in het Engels. 
Aangepaste zelfklevers verkrijgbaar op 
aanvraag.
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RestmüllBioabfall

Pappe PapierGlas

Vidrio

  

AfVALbEhEER:  Recycling

*Divers beeldmateriaal verkrijgbaar aangepast aan de plaatselijke afvalscheiding. 
Verkrijgbaar in Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Duits

*Divers beeldmateriaal verkrijgbaar aangepast aan de plaatselijke afvalscheiding. Verkrijgbaar in Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Duits

*Divers beeldmateriaal verkrijgbaar aangepast aan de plaatselijke afvalscheiding. Verkrijgbaar in Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Duits

Ref Beschrijving Afmetingen
R050758 Driehoekige stickers - DE 7.1 x 7.1 cm
R050755 Driehoekige stickers - ENG 7.1 x 7.1 cm
R050756 Driehoekige stickers - FR 7.1 x 7.1 cm
R050759 Driehoekige stickers - NL 7.1 x 7.1 cm
R050757 Driehoekige stickers - ES 7.1 x 7.1 cm

Ref Beschrijving
R050760 Labels voor Glutton en Untouchables - DE
R050748 Labels voor Glutton en Untouchables - ENG
R050747 Labels voor Glutton en Untouchables - FR
R050746 Labels voor Glutton en Untouchables - NL
R050749 Labels voor Glutton en Untouchables - ES

Ref Beschrijving Afmetingen
R050752 Slim Jim®-stickers - DE 11.5 x 35 cm
R050750 Slim Jim®-stickers - ENG 11.5 x 35 cm
R050753 Slim Jim®-stickers - FR 11.5 x 35 cm
R050754 Slim Jim®-stickers - NL 11.5 x 35 cm
R050751 Slim Jim®-stickers - ES 11.5 x 35 cm

labels (divers beeldmateriaal verkrijgbaar)

productstickers*

Driehoeken (divers beeldmateriaal verkrijgbaar) pictogrammen (divers beeldmateriaal verkrijgbaar)

Slim jim (divers beeldmateriaal verkrijgbaar)

Ref Beschrijving Formaat label Kleur Hoeveelheid

R050144 Pictogram voor papier 29,0 x 8,5 cm 10
R050145 Pictogram voor glas 29,0 x 8,5 cm 10
R050146 Pictogram voor plastic 29,0 x 8,5 cm 10
R050147 Pictogram voor voedsel 29,0 x 8,5 cm  10
R050148 Pictogram voor metaal 29,0 x 8,5 cm 10
R050149 Pictogram voor diversen 29,0 x 8,5 cm 10
R050150 Pictogram voor toners 29,0 x 8,5 cm 10
R050151 Pictogram voor neons 29,0 x 8,5 cm 10
R050152 Pictogram voor batterijen 29,0 x 8,5 cm 10
R050465 Pictogram voor biologisch gevaarlijke stoffen 29,0 x 8,5 cm 10
R050464 Pictogram voor roken 29,0 x 8,5 cm 10



Wist u dit?
90% van de beroepsbevolking krijgt op een 
bepaald moment tijdens het werk te maken 
met een musculoskeletale aandoening (MSA). 
De EU-richtlijnen 90/269/EEC, 89/391/EEC en 
89/654/EEC zorgen ervoor dat de werkgever 
verplicht is een veilige werkomgeving en geschikt 
ergonomisch materiaal te voorzien voor de 
personeelsleden. 

Wist u dit?
Een foute afvalverwijdering kan leiden tot voedselvergiftiging in ruimtes waar voedsel wordt bereid.

De werkgever is verplicht geschikt ergonomisch materiaal te voorzien voor personeelsleden om 
MSA's te voorkomen. Alle Rubbermaid-producten hebben een ergonomisch ontwerp en helpen 
fysieke vermoeidheid en blessures te voorkomen.

Rubbermaids Step-On Best is een uitstekende oplossing en biedt heel wat 
functies voor het tegengaan van MSA's:

■■ Eenvoudige manieren om te legen

■■ Deuren aan de voorzijde waardoor mogelijk zware vuilniszakken niet moeten worden opgetild

■■ Eenvoudige grepen voor meer controle en een eenvoudiger transport

Wat kunt u doen om de veiligheid 
van uw werknemers te garanderen?

Fysieke inspanningen verminderen en verloren 
werkuren binnen de perken houden
Repetitieve of inspannende fysieke arbeid kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen (MSA's).

MSA's veroorzaken op de eerste plaats ernstige ongemakken voor het 
personeelslid, maar ook de werkgever krijgt te maken met aanzienlijke kosten:

■■ Medische, administratieve en revalidatiekosten

■■ Verlies van productiviteit

■■ Afwezigheid

Hygiënischere afvalverwerkingsmethodes implementeren
Grondige procedures zijn noodzakelijk om te garanderen dat afval correct wordt verwijderd. Het gaat er niet alleen om te vermijden dat afval in contact  
komt met gereinigde oppervlakken – de verspreiding van bacteriën en sporen via de lucht betekent dat afvalstoffen altijd goed afgesloten moeten zijn. 

Het Rubbermaid Step-On-gamma van eenvoudig te reinigen, handenvrije emmers helpt u afval veilig en  
hygiënisch te verwijderen:

■■ Handenvrije afvalverwijdering: pedaal voor intensief gebruik voor een hygiënisch, handenvrij gebruik. Op die manier wordt het risico op 

kruisbesmetting via handcontact aanzienlijk verminderd.

■■ Elke emmer is uitgerust met een deksel: essentieel voor het insluiten van ziekteverwekkers en geurtjes die via de lucht worden verspreid.

■■ Dempingssysteem voor het sluiten van het deksel: verhindert dat ziekteverwekkers door de luchtstoot uit de container in de lucht worden verspreid.

■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige reiniging.

■■ Hygiënische en uiterst duurzame constructie uit niet-poreuze kunststof en roestvrij staal.
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FG615100WHT

FG615100WHTFG615100WHTFG615100RED

Bekijk een
DEMONSTRATIE

www.steponbin.com

ZAKHOUDER
■■ Voor bevestiging van de vuilniszak.

Step-On Best
Een Step-On-container van 100 l met deuren aan de voorzijde, die 
voldoet aan de behoeften van de gebruiker: reinigbaarheid, hygiëne, 
veiligheid, ergonomie en duurzaamheid.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG615100 Step-On Best Polypropyleen 41,0 x 54,0 x 94,0 cm 100 l  1

STIl IN GEBRUIK
■■ Rubberen wielen voor een geluidloos 

transport zonder sporen op de vloer.
■■ Stil bij het sluiten dankzij 

dempingsmechanisme.

GROTE pEDAAl
■■ Handenvrij te openen dankzij de 

grote voetpedaal om de verspreiding 
van bacteriën tegen te gaan. Voldoet 
aan HACCP-richtlijnen.

DEUR AAN vOORZIjDE
■■ Eenvoudig te legen en te reinigen.
■■ Door de opening aan de voorzijde goed 

toegankelijk voor reiniging.
■■ Gedaan met opheffen van zware lasten – 

de opening aan de voorzijde vermindert 
de belasting van de rug.

AfVALbEhEER:  handenvrije containers
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 FG635000BLA FG630000BLA + FG635000BLA

FG614687BLA

FG630000BLA

FG614687BLA
FG614700LPLAT

FG614687RED FG614700RED

Step-On-afvalcontainers
Step-On-containers met een grotere capaciteit 
maken afval verzamelen efficiënter en helpen om 
arbeidskosten te verlagen.

■■ Handenvrij deksel met dempingsmechanisme.
■■ Duurzame constructie uit roestvrij staal en kunststof.
■■ Extra brede voetpedaal voor gebruiksgemak.

Eenvoudig te reinigen constructie.

■■ Verkrijgbaar in schokbestendige kunststof of nieuwe  
hybride constructie uit kunststof/roestvrij staal voor  
eenvoudige reiniging en lange levensduur.

Extra brede voetpedaal.

■■ Brede voetpedaal is eenvoudig te vinden en te bedienen.
 Step-On-functie voor handenvrije, hygiënische afvalverwijdering.

Belangrijkste kenmerken voor Step-On-afvalcontainer en hoogwaardige wasmand voor linnengoed

FG630000BLA (weergegeven 
zak niet verkrijgbaar)

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG614687 Roestvrijstalen Step-On-container Roestvrij staal/PP 57,7 x 51,6 x 69,3 cm 87 l 1
FG614700 Step-On-container Polypropyleen 61,5 x 50 x 86,9 cm 114 l 1
FG614687BLA Roestvrijstalen Step-On-container Roestvrij staal/PP 57,7 x 51,6 x 86,9 cm 114 l 1
FG630000BLA Wasmand voor linnengoed Aluminium/PP 56,5 x 51,8 x 96,2 cm 114 l 1
FG635000BLA Waszak voor linnengoed Polyester/pvc 51,8 x 22,7 x 28,9 cm 114 l 1

AfVALbEhEER: handenvrije containers

ExTRA BREDE 
vOETpEDAAl
Brede voetpedaal voor 
handenvrije, hygiënische 
afvalverwijdering.

STIl DEKSEl MET 
DEMpINGSMEcHANISME
Geïntegreerd dempingsmechanisme 
vermindert geluidsoverlast en zorgt 
ervoor dat geurtjes en bacteriën niet 
kunnen ontsnappen.

vUIlNISZAKHOUDERS
Metalen zakhouders houden 
zakken veilig op hun plaats en 
uit het gezicht tijdens gebruik.

Hoogwaardige wasmand voor linnengoed
linnengoed efficiënter verzamelen en het welzijn van de 
medewerkers verbeteren.

■■ Stil deksel met dempingsmechanisme.
■■ Uiterst stijlvol ontwerp.
■■ Metalen zakhouders houden zakken veilig op hun plaats.

Duurzame constructie.

■■ Constructie van schokbestendige kunststof en aluminium voor lange levensduur 
en goede wendbaarheid.

Stille zwenkwielen.

■■ Stille zwenkwielen (twee vergrendelbare wielen vooraan en twee volledig zwenkbare 
achteraan) maken geruisloos transport mogelijk voor geluidsgevoelige omgevingen.

Optionele waszak voor linnengoed.

■■ Wasbare, pvc-gevoerde, lekbestendige zak met ritssluiting aan voorzijde om 
eenvoudig te legen (zak wordt apart verkocht).
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FG614200WHT

FG614600WHT

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG614200WHT Step-On ronde container met binnenbak en hengsel Polyethyleen Ø 33,7 x 39,1 cm 17 l 1
FG614300 Step-On-container Polyethyleen 41,3 x 40,0 x 43,5 cm 30,3 l 1
FG614400 Step-On-container Polyethyleen 41,3 x 40,0 x 60,0 cm 45,4 l 1
FG614500 Step-On-container Polyethyleen 50,2 x 41,0 x 67,3 cm 68,1 l 1
FG614600 Step-On-container Polyethyleen 50,2 x 41,0 x 82,6 cm 87 l 1
FG624300GRAY Binnenbak voor FG614300 Polypropyleen 36,5 x 29,8 x 33,7 cm 27 l 2
FG624400GRAY Binnenbak voor FG614400 Polypropyleen 36,5 x 29,8 x 50,2 cm 38,8 l 2
FG624500GRAY Binnenbak voor FG614500 Polypropyleen 45,7 x 31,1 x 55,9 cm 56,8 l 4
FG624600GRAY Binnenbak voor FG614600 Polypropyleen 45,7 x 31,1 x 72,4 cm 71,9 l 4

AfVALbEhEER:  handenvrije containers

Binnenbakken verkrijgbaar voor alle 
formaten.

Stabilisatorrol op FG614600DBLUE.

Step-On-containers
Ideaal om uw afval weg te werpen zonder het deksel 
te hoeven aanraken.

■■ Het strak sluitende, overlappende deksel houdt de geurtjes binnen.
■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige 

reiniging en desinfectering.
■■ Sterke, lekvaste constructie uit kunststof. Roest, deukt, splintert en 

schilfert niet.
■■ Stille pedaal voor intensief gebruik.
■■ Optionele binnenbak voor de FG614300, FG614400, FG614500, 

FG614600. Containers voorzien in een lekvrije basis om vloeistoffen 
vast te houden.

■■ Containers FG624300GRAY, FG624400GRAY, FG624500GRAY, 
FG624600GRAY hebben een TÜV-certificering.

■■ Door NHS brandveilig verklaard.
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FGST12EPLWH FGST24EPLWH / FGQDAMPERKIT

FGMST15SSPLFGMST7EGLWH

AfVALbEhEER: handenvrije containers

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGMST15EPLWH Kleine pedaalemmer (met binnenbak uit kunststof) Staal met poedercoating Ø 25,5 x 33,5 cm 5,6 l 1
FGMST15SSPL Kleine pedaalemmer (met binnenbak uit kunststof) Roestvrij staal Ø 25,5 x 33,5 cm 5,6 l 1
FGMST35EPLWH Kleine pedaalemmer (met binnenbak uit kunststof) Staal met poedercoating Ø 29,2 x 43,5 cm 13,2 l 1
FGMST35SSPL Kleine pedaalemmer (met binnenbak uit kunststof) Roestvrij staal Ø 29,2 x 43,5 cm 13,2 l 1
FGMST7EGLWH Kleine pedaalemmer (met gegalvaniseerde binnenbak) Staal met poedercoating Ø 33,0 x 70,0 cm 30,3 l 1
FGMST7SSGL Kleine pedaalemmer (met gegalvaniseerde binnenbak) Roestvrij staal Ø 33,0 x 70,0 cm 30,3 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGST12EPLWH Defenders (met binnenbak uit kunststof) Gegalvaniseerd staal met poedercoating 30,5 x 30,5 x 58,4 cm 45 l 1
FGST24EPLWH Defenders (met binnenbak uit kunststof) Gegalvaniseerd staal met poedercoating 38,1 x 38,1 x 76,2 cm 90 l 1
FGQDAMPERKIT Dempingssysteem voor deksel, past op alle formaten 1

Kleine pedaalemmers
De ultieme designafvalbak.

■■ Handenvrije voetpedaal opent zelfsluitend deksel.
■■ Lekvrije binnenbak uit kunststof.
■■ Strak sluitend deksel met stille bediening overlapt 

gegoten plastic rand voor maximale controle van 
geurtjes.

■■ Handgreep maakt eenvoudig verplaatsen mogelijk.
■■ Verkrijgbaar in roestvrij staal of in staal met 

poedercoating.

Stalen hengsel doet dienst als stevige handgreep.

■■ Pedaal ter voorkoming 
van kruisbesmetting.

■■ Inklapbare zakhouders 
houden de vuilniszak 
netjes op zijn plaats.

■■ Stille sluiting 
verkrijgbaar voor 
alle formaten (gebruik 
FGQDAMPERKIT).

de defenders
Brandveilige stalen Defenders met 
poedercoating.

■■ Zelfsluitend scharnierend deksel.
■■ Veiligheidsmechanisme beschermt muren en uitrusting.
■■ Lekvrije binnenbak uit kunststof.
■■ Wielen en handgreep verkrijgbaar voor de Defender 

150 l.
■■ Brandveilig & zelfdovend.
■■ Ideaal voor zorgomgevingen.
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R000885

R000869

R000889 R052005R052000

R000877 R050509

*R050035 *R050136

*R050512
*R034719

* R050034
*R050033

*R020815

 

AfVALbEhEER:  handenvrije containers

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
* Eco Step-On-container Polyethyleen 49,0 x 45,6 x 89,0 cm 106 l       3

Eco Step-On-container

■■ Grote capaciteit – 106 liter (vuilniszakken: FG501688).
■■ Ergonomische handgreep en grote wielen voor uitstekende wendbaarheid, 

zowel binnen als buiten.
■■ Scharnierend deksel met pedaalmechanisme.
■■ Bestand tegen UV-straling – kleuren vervagen niet in direct zonlicht.
■■ Vorstbestendig.

Afvalbakken met tuimeldeksel

■■ Een dubbele rand verbergt de vuilniszak.
■■ Intern mechanisme om het vervangen van de vuilniszak te 

vereenvoudigen.
■■ De wijde opening maakt het makkelijk afval erin te gooien.
■■ Het afneembare deksel maakt het eenvoudiger om de container te 

ledigen.
■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige 

reiniging.

Pedaalemmers

■■ Pedaalbediening houdt de handen vrij.
■■ De wijde opening maakt het makkelijk afval erin te gooien.
■■ Het strak sluitende, overlappende deksel houdt de geurtjes binnen.
■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige 

reiniging.
■■ De plastic binnenbak heft het deksel op.
■■ Verwijderbare plastic binnenbak met handvat voor eenvoudig legen.

trio-pedaalemmer

■■ Inclusief 3 binnenbakken: 2 x 17 l en 1 x 6 l voor een efficiënte 
afvalscheiding.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R050509 Trio-pedaalemmer Polypropyleen 48.0 x 39.4 x 59.2 cm 2 x 17 + 6 l 1
R000869 / R034737 Afvalbak met tuimeldeksel, 10 l Polypropyleen 24.6 x 19.8 x 37.7 cm 10 l  6
R000873 Afvalbak met tuimeldeksel, 15 l Polypropyleen 30.6 x 24.8 x 41.8 cm 15 l 6
R000877 / R034732 Afvalbak met tuimeldeksel, 25 l Polypropyleen 34.6 x 27.8 x 51.1 cm 25 l  4
R000881 / R034727 Afvalbak met tuimeldeksel, 50 l Polypropyleen 40.6 x 34.1 x 66.8 cm 50 l  3
R000885 Vanity-pedaalemmer, 6 l Polypropyleen 25.3 x 19.5 x 28.4 cm 6 l 4
R000889 Pedaalemmer, 15 l met plastic binnenbak Polypropyleen 31.2 x 31.4 x 39 cm 15 l 2
R052000 Pedaalemmer, 25 l zonder binnenbak Polypropyleen 34.2 x 29.1 x 43 cm 25 l 5
R052005 Pedaalemmer, 40 l zonder binnenbak Polypropyleen 41.0 x 33.8 x 57.5 cm 40 l 3



Wist u dit?
Onze strikte testprocessen werden opgesteld voor 
het fabriceren van producten die gericht zijn op het 
verbeteren van de productiviteit, verhogen van de 
efficiëntie en promoten van veiligere werkwijzen. 
Om aan te tonen hoe stevig onze producten zijn, 
hebben wij de BRUTE®-container van 167 liter 
(itemnummer FG2643) onderworpen aan een 
slijtagetest*.

Elke BRUTE®-container werd geladen met een 
capaciteit van 20% water, wat overeenstemt met 
ongeveer 35 kg. De containers werden vastgehouden 
bij één greep, gekanteld en voortgetrokken (zoals 
de meeste containers worden gebruikt). Het duurde 
gemiddeld 4,5 km voor een BRUTE®-container 
lekken begon te vertonen. 

Groenere kunststoffen
Rubbermaid Commercial Products houdt tijdens alle productieprocessen rekening met het milieu:  
nu al kan een aanzienlijk deel van de Rubbermaid-producten gerecycled worden.

Rubbermaid is gericht op het aanbieden van producten die topprestaties  
leveren op het vlak van duurzaamheid, ergonomie en veiligheid. 
Dit betekent de beste ROI op de markt:

■■ Langere levensduur. Gemaakt met de beste materialen die zorgen voor extra duurzaamheid.

■■ Lage vervangingsratio. Onze producten blijven presteren, dag na dag.

■■ Kostenbesparend voor uw bedrijf.

hoe belangrijk is duurzaamheid 
voor uw bedrijf?

* Interne tests

de robuuste Rubbermaid-oplossing
 Met meer dan 50 jaar ervaring met het ontwerpen en 
maken van kunststofproducten, weet Rubbermaid als 
geen ander wat duurzaamheid is.
Onze producten:

■■ Zijn uiterst robuust – zie 'Wist u dit' hieronder.
■■ Zijn bestand tegen buigen en deuken.
■■ worden niet aangetast door roest: onze producten  

bestaan uit kunststof, en roesten dus niet.  
Alle metalen onderdelen bestaan uit RVS.

■■ Bestand tegen extreme temperaturen.
■■ Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Producten die defect raken of geen goede prestaties meer leveren 
na enkele weken of maanden hebben een aanzienlijke impact op 
de productiviteit; bovendien is het moeilijk de kosten te drukken als 
deze items voortdurend vervangen moeten worden.
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FG9W7100BLAFG9W7100BLA

FG9W7100BLA

FG9W7100BLA + FG9W7200BLA

Bekijk een
DEMONSTRATIE

www.rubbermaidmegabrute.com

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9W7100BLA Mega BRUTE® mobiele afvalverzamelaar LDPE/metaal 133,0 x 70,0 x 108,0 cm 450 l 1
FG9W7200BLA Deksel voor Mega BRUTE® mobiele afvalverzamelaar LDPE/metaal 125,0 x 76,2 x 26,7 cm 1

Mega BRutE® mobiele afvalverzamelaar
De Mega BRUTE® mobiele afvalverzamelaar is een uiterst 
wendbaar en veelzijdig verzamel- en sorteersysteem voor 
afval en linnengoed. Het innovatieve ontwerp zorgt voor 
een betere productiviteit en een groter gebruikscomfort.

■■ Grote capaciteit: 450 l.
■■ Zakhouder (voor het vasthouden van een vuilniszak van 200 l)..
■■ Bruikbaar met Slim Jim van 87 l.
■■ Optioneel deksel dekt afval en inhoud volledig af.

AfVALbEhEER:  Bedrijfsafvalbakken

Optioneel deksel dekt de inhoud 
volledig af; centraal scharnier 

geeft toegang tot beide uiteinden 
van de Mega BRUTE®.

■■ Draait om zijn eigen as en 
past in krappe ruimten.

■■ Sorteeropties: 
 Biedt ruimte aan een optionele 

Slim Jim®-container van 87 l voor 
betere afvalsortering en recycling.

■■ Bevestiging voor vuilniszak 
die omhoog klapt voor 
eenvoudige toegang tot 
de opbergruimte.

■■ Deur aan achterzijde voor 
eenvoudige verwijdering 
van de inhoud.
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FG264360GRAY

Bekijk een
DEMONSTRATIE

www.rubbermaidbruteproducts.com

*Gebaseerd op interne tests

AfVALbEhEER: bedrijfsafvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG264360 BRUTE®-container Polyethyleen ø 61,0 x 80,0 cm 166,5 l   4
FG264560 BRUTE®-deksel Polyethyleen ø 62,2 x 4,0 cm    4

BRutE®-container 167 l
De BRUTE® met luchtsleuven is de belangrijkste vernieuwing 
inzake afvalverzameling van de laatste decennia!

■■ Slimmere ergonomische kenmerken.
■■ Duurzamer.
■■ Het vervangen van de vuilniszak verloopt sneller en veiliger.
■■ Kan worden gebruikt met de volledige lijn van BRUTE®-accessoires.

luchtsleuven

■■ Door de vier luchtsleuven (octrooi aangevraagd) is er tot 50%* minder 
trekkracht nodig om volle vuilniszakken te verwijderen in vergelijking met 
traditionele containers. 

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG261000 BRUTE®-container Polyethyleen ø 39,7 x 43,5 cm 37,9 l 6
FG262000* BRUTE®-container Polyethyleen ø 49,5 x 58,1 cm 75,7 l 6
FG263200 BRUTE®-container Polyethyleen ø 55,9 x 69,2 cm 121,1 l 6
FG263273
FG264300 BRUTE®-container Polyethyleen ø 61,0 x 80,0 cm 166,5 l 4
FG265500GRAY BRUTE®-container Polyethyleen ø 67,3 x 83,8 cm 208,2 l 3

BRutE® ronde containers
Duurzame, veelzijdige containers voor intensief gebruik.

■■ Professionele constructie uit kunststof die niet splintert of schilfert en deukbestendig is.
■■ Dankzij de stevige klemdeksels kunt u veilig en stabiel stapelen.
■■ Grijs, wit en geel zijn gecertificeerd door de USDA Meat & Poultry Equipment Group en 

voldoen aan de HACCP-richtlijnen.
■■ Gecertificeerd volgens NSF-norm #2 (alleen grijs, wit en geel) en #21 (alle kleuren).
■■ Gecertificeerd voor contact met voedsel door LNE (alleen grijs, wit en geel).

* Blauwe kleur, artikel niet in voorraad
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FG261960GRAY FG354300GRAYFG263788REDFG264788GRAYFG263100RED FG264560BLA

1788378 / 1788379 1788380 / 1788471 1788376 / 1788377

AfVALbEhEER:  bedrijfsafvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9VDVRC4400 Brute® stille dolly (Brute® 166,5L) Polypropyleen 99.4 x 72.4 x 24.1 cm 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG260900 Klemdeksel voor FG261000 Polyethyleen ø 40,6 x 2,5 cm 6
FG261960 BRUTE®-deksel voor FG262000 Polyethyleen ø 50,5 x 4,6 cm 6
FG263100 Klemdeksel voor FG2632 Polyethyleen ø 56,5 x 3,5 cm 6
FG264560 Deksel voor FG264300 BRUTE®-container Polyethyleen ø 62,2 x 3,8 cm 4
FG265400GRAY Klemdeksel voor FG265500 Polyethyleen ø 67,9 x 5,1 cm 3
FG354300GRAY Trechtervormig bovenstuk voor FG2632 Polyethyleen ø 56,8 x 12,7 cm 4
FG9W1300BLA* AtriumTM trechtervormig bovenstuk voor FG2632 en FG9W12 Polyethyleen ø 56,5 x 7,0 cm 6
FG263788RED Koepeldeksel voor FG2632 Polyethyleen ø 57,6 x 31,1 cm 1
FG264788** Koepeldeksel voor FG264300 Polyethyleen ø 63,0 x 32,1 cm 1
1788380 / 1788471 Deksel voor gecombineerde afvalstromen FG2632 Polyethyleen ø 56.5 x 8 cm 6
1788378 / 1788379 Deksel voor papierrecycling FG2632 Polyethyleen ø 56.5 x 8 cm 6
1788376 / 1788377 Deksel voor recycling van flessen/blikjes FG2632 Polyethyleen ø 56.5 x 8 cm 6

BRutE®-deksels
 en -bovenstukken

* Artikel niet in voorraad ** Grijze kleur, artikel niet in voorraad

Luxe randdrager - FG9VdVRC4400
Deze randdrager biedt verschillende opbergmogelijkheden 
om schoonmaakuitrusting gemakkelijk te organiseren en 
te vinden.

■■ Ergonomisch gebogen steel voor vlotte verplaatsingen.
■■ Houder voor de Rubbermaid PulseTM-mopset.
■■ Opbergmogelijkheid voor schoonmaakuitrusting in één passage.
■■ De luxe randdrager past alleen op de BRUTE® van 166,5 liter.

De georganiseerde opbergmogelijkheden 
voor schoonmaakuitrusting van de luxe 
randdrager bespaart u heen-en-weergeloop 
van en naar de voorraadkast.

Biedt plaats voor twee zakhouders 
voor inzameling van recyclebaar 
en algemeen afval, zodat er geen 
extra afvalophaling nodig is.
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FG264600BLAFG264000BLA FG353000BLAFG265000BLA

FG9S3000GRAY / FG353900WHT

FG353600WHT

FG352600RED

FG9W2700GRAY

FG264043BLA

BRutE®-dolly's
Innovatieve dolly's vergemakkelijken het transport van Brute®-containers:

■■ Tot 135 kg (statische lading).
■■ Pas de dolly aan aan uw individuele wensen door verschillende  

containers te gebruiken (tandem).
■■ Robuuste wielen zorgen voor een goede mobiliteit.
■■ Kan worden ingeklapt indien niet in gebruik (tandem).

AfVALbEhEER: bedrijfsafvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9W2700 BRUTE®-rolcontainer met deksel Polyethyleen 60,0 x 60,0 x 98,4 cm 189,3 l  2
1829411 BRUTE® Rollout w/Lid Polyethylene 60.0 x 60.0 x 98.4 cm 189.3 l 2

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG264043BLA Brute® stille dolly Polyethylene/Metal ø 46.4 x 16.8 cm 113.4 kg 2
FG264000BLA BRUTE®-dolly past op alle modellen, behalve FG261000 Polyethyleen/metaal ø 46,4 x 16,8 cm 113,4 kg 2
FG264600BLA BRUTE®-tandemdolly past op alle modellen, behalve FG261000 Polyethyleen/metaal 114,3 x 51,4 x 20,3 cm 226,8 kg 1
FG265000BLA Universele dolly Polyethyleen/metaal ø 61,9 x 18,1 cm 135 kg 2
FG353000BLA BRUTE® vierkante dolly Polyethyleen 43,8 x 43,8 x 15,9 cm 113,4 kg 2

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG352600 Vierkante BRUTE®-container Polyethyleen 54,6 x 54,6 x 57,2 cm 106 l    6
FG353600 Vierkante BRUTE®-container Polyethyleen 59,7 x 59,7 x 73,0 cm 151,4 l  4
FG352700 Klikdeksel voor FG352600 Polyethyleen 55,9 x 55,9 x 5,1 cm    6
FG353900 Klikdeksel voor FG353600 Polyethyleen/metaal 61,0 x 61,0 x 5,1 cm  4

BRutE®-rolcontainer
Goede mobiliteit voor afvalverzameling en materiaaltransport.

■■ Uiterst sterke wielen ( 20,3 cm) voor optimale wendbaarheid, zelfs over treden.
■■ Vast en goed afsluitend scharnierend deksel dat naar achteren kan worden 

opengeklapt en vergrendeld.
■■ Gegoten ashouder voor verhoogde stevigheid.
■■ Voor gebruik binnen en buiten.

BRutE® vierkante containers
Grotere capaciteit voor opslag of afvalverzameling.

■■ De vierkante vorm biedt tot 14% meer capaciteit dan ronde  
containers.

■■ Strak sluitende deksels beschermen droge waren en andere  
soorten inhoud.

■■ De handvatten passen in elkaar zodat de containers stevig  
naast elkaar blijven staan.

■■ Grijs en wit zijn gecertificeerd door de USDA Meat & Poultry  
Equipment Group en voldoen aan de HACCP-richtlijnen.

■■ Gecertificeerd volgens NSF-norm #2 (grijs en wit) en #21  
(grijs en wit). 

■■ Gecertificeerd voor contact met voedsel door LNE (alleen grijs,  
wit en geel).
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FG289200BLA

*R002222

*R002223

*R002219

*R002220

*R039245
*R039246

R002218

FG9W1200BLA

FG9W1300BLA

Afvalbak voor buiten

■■ Constructie uit kunststof die niet roest, deukt, splintert  
of schilfert.

■■ Het deksel onttrekt het afval aan het zicht en houdt  
geurtjes binnen.

■■ Ingebouwde grepen maken het tillen makkelijk.

AfVALbEhEER:  bedrijfsafvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG289200BLA Afvalbak voor buitengebruik Polypropyleen 49,5 x 55,3 x 66,3 75 l 6

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9W1200BLA* AtriumTM plastic container basis Polyethyleen ø 55,9 x 71,1 cm 121,1 l 6
FG9W1300BLA* AtriumTM plastic deksel past op FG9W1200, FG263200 Polyethyleen ø 56,5 x 7,0 cm 6

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R002218 Mobiele container basis Polypropyleen 50,5 x 52,5 x 80,0 cm 100 l 4
* Mobiele container deksel Polypropyleen 51,5 x 56,0 x 8,0 cm      4

Deksel: functioneel voor hoogwaardig gebruik in het keukengedeelte.

■■ Spuitgegoten structuur weerstaat krassen en deuken.
■■ Deksel past eveneens op de ronde Brute-container 121,1 l.
■■ Trechtervormig deksel voor handenvrij wegwerpen van afval.

Atrium™ plastic container
Basis: perfect voor alledaagse afvalverwijdering.

■■ Ingetogen, stijlvol ontwerp.
■■ Grote afvalopening.
■■ Aantrekkelijke, functionele en voordelige oplossing voor afvalverzameling.
■■ Robuuste constructie voor binnen- of overdekt buitengebruik.

Mobiele containers
Gekleurde deksels moedigen afvalscheiding aan.

■■ Geïntegreerde wielen voor ruimtebesparing.
■■ Mobiel systeem voor eenvoudig transport.
■■ Scharnierend deksel leegt gemakkelijk.
■■ Ergonomische grepen.
■■ Inhoud tot 75 kg of 100 liter.

* Artikel niet in voorraad



Afvaloplossingen uit gepoedercoat en gegalvaniseerd staal:
Rubbermaids unieke poedercoating bestaat uit een fijn 
kunststofpoeder dat na bewerking een eenvormige 
beschermlaag vormt.

■■ Rubbermaids poedercoating is veel steviger dan conventionele verf.
■■ Een poedercoating werkt als een tweede huid en beschermt het 

product tegen de elementen.
■■ Alle gegalvaniseerde producten krijgen een zinkcoating om corrosie 

te voorkomen.

hoe kunt u de look van uw 
afvalcontainers voor gebruik  
binnen en buiten verbeteren? 
Emmers hoeven niet saai te zijn. Slechte ontwerpen behoren tot het verleden dankzij Rubbermaids assortiment decoratieve 
afvaloplossingen waarmee u de ideale emmer kunt kiezen voor elke situatie. Dankzij Rubbermaid hoeft u niet langer te kiezen 
voor goedkoop uitziende emmers die bovendien niet duurzaam zijn. De decoratieve afvaloplossingen van Rubbermaid kunnen 
uitpakken met een uitzonderlijke duurzaamheid en stijlvolle vormgeving, en zijn ontworpen voor duurzame prestaties, zowel 
binnen als buiten.

Wist u dit?
Rubbermaid commercial products engageert zich voor het produceren en leveren van 
ecologisch verantwoorde producten.

■■ All kunststof- en metalen containers van Rubbermaid zijn 100% recycleerbaar.
■■ De poedercoating is 100% recycleerbaar.
■■ Het roestvrije staal is 100% recycleerbaar.
■■ Veel van de duurzame plastic, aluminium en stalen producten van Rubbermaid bestaan voor een groot  

deel uit gerecycled materiaal.

Hoogwaardige materialen
Decoratieve afvaloplossingen uit roestvrij staal:

■■ Krijgen geen vlekken, corroderen of roesten niet.
■■ Hogere weerstand tegen oxidatie en corrosie.
■■ De beschermende laag wordt direct opnieuw  

gevormd bij een kras in het oppervlak.



bUITEN ROKEN

Regelgevingen aangaande het openbaar welzijn eisen steeds 
meer dat rokers zich buiten gebouwen begeven, waardoor het 
steeds belangrijker wordt om sigarettenpeuken van de grond 
en uit vuilnisbakken te houden. Het rookbeheergamma voor 
buitengebruik van Rubbermaid voorziet rokers van een handige 
en nette manier om sigaretten uit te duwen en de peuken veilig 
te verwijderen.

van de stalen standaardcontainer voor as/afval tot de 
innovatieve rookzuil: Rubbermaid zet zich in voor het 
ontwerpen van gebruiksvriendelijke, eenvoudig te legen 
containers die geschikt zijn voor buitengebruik.

prachtig verschillend
Slechts enkele van de vele opties uit het assortiment decoratieve afvaloplossingen van Rubbermaid:

■■ Laat het interieur van uw bedrijfsgebouwen stralen door uw keuze voor de allerbeste afvalemmers.

■■ Zorg voor stijl en duurzaamheid in de guurste omstandigheden.

www.decorativerange.eu

Bekijk een
DEMONSTRATIE
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FGWHB14SS

FGWHB14EBK FGWHB14EBK

FGR1536EGLBKFGR1530EGLBKFGR1536STEGLSM

FGSO1620GLBK FGSO12SSSPLFGSO12SSSPL

(bij gebruik van
gegalvaniseerde 

binnenbak)

pEDAAl
■■ Afval kan handenvrij worden 

weggeworpen om kruisbesmetting 
te voorkomen (alleen voor 
FGR1536STEGLSM).

ONDERRAND UIT ROESTvRIj STAAl
■■ Ontworpen om de vloer te 

beschermen tegen corrosie 
wanneer de vloer wordt gereinigd 
met water en chemicaliën.

HANDENvRIj (grote opening)
■■ Vermijdt het aanraken van afval 

en kruisbesmetting.

BEScHERMENDE RAND UIT vINyl
■■ Afvalopening die langs alle 

kanten toegankelijk is voorkomt 
verwondingen.

ONDERRAND UIT ROESTvRIj STAAl
■■ Ontworpen om de vloer te 

beschermen tegen corrosie 
wanneer de vloer wordt gereinigd 
met water en chemicaliën.

AfVALbEhEER: Decoratieve afvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGWHB14EBK* Hide-A-Bag Staal ø 24,1 cm x 31,8 cm 13,2 l 1
FGWHB14SS* Hide-A-Bag Roestvrij staal ø 24,1 cm x 31,8 cm 13,2 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGR1536MCGL EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Chroom ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1
FGR1536SSSGL EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Roestvrij staal ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1
FGR1536SMGL EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Gegalvaniseerd staal met poedercoating ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1
FGR1536EGLBK EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Gegalvaniseerd staal met poedercoating ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1
FGR1530EGLBK EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Gegalvaniseerd staal met poedercoating ø 38,1 x 76,2 cm 45 l 1
FGR1530MCGL EasyPush-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Chroom ø 38,1 x 76,2 cm 45 l 1
FGR1536STEGLSM EasyStep-afvalbak met gegalvaniseerde binnenbak Gegalvaniseerd staal met poedercoating ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGSO820PLBK Designer halfrond met binnenbak uit kunststof Gegalvaniseerd staal met poedercoating 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 34 l 1
FGSO8SSSPL Designer halfrond met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 34 l 1
FGSO12SSSPL Designer halfrond, open bovenzijde met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 45 l 1
FGSO1620GLBK Designer ronde bovenzijde met gegalvaniseerde binnenbak Gegalvaniseerd staal met poedercoating ø 38,1 x 71,2 cm 45 l 1

Hide-A-Bag
De vuilniszak is niet zichtbaar, wat een net 
voorkomen oplevert.

■■ Brandveilige staalconstructie.
■■ Roestbestendige onderrand uit vinyl om vloeren 

te beschermen.

EasyPush-afvalbakken
Tijdloos design dat in elke omgeving past.

■■ Klassieke vormgeving die functionaliteit en design combineert.
■■ Meerdere afwerkingsmogelijkheden met poedercoating of 

in roestvrij staal.
■■ Zelfsluitende deur zorgt voor een net voorkomen en houdt 

geurtjes binnen.
■■ Brandveilige constructie.

designer Line™
prima geschikt voor stijlvolle omgevingen.

■■ Zuivere lijnen met elegante chroom- of koperen accenten.
■■ Zeer dik vuurbestendig staal met poedercoating.
■■ De uitzonderlijke duurzaamheid zorgt voor een onderhoudsarme 

oplossing op in het oog vallende plaatsen.
■■ De halfronde vorm is ideaal voor plekken waar ruimte belangrijk is.

* Artikel niet in voorraad
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FGT1414SSPL

FGT1424RBWH

FGSC10SSPL

FGSH12EPLSMFGSC10SSPL

FGT1424ERBWH

ScHARNIEREND DEKSEl
■■ Handiger om te legen.

HANDENvRIj
■■ Vermijdt het aanraken van 

afval en kruisbesmetting.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container.

ScHARNIEREND DEKSEl
■■ Handiger om te legen.

BEScHERMENDE RAND 
UIT vINyl

■■ Afvalopening die langs 
alle kanten toegankelijk is 
voorkomt verwondingen.

STElpOOTjES
■■ Regelbaar om de container 

hoger te plaatsen en 
stabiliteit te bieden op 
alle ondergronden.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container.

AfVALbEhEER:   Decoratieve afvalbakken

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGT1414EPLWH WasteMaster met binnenbak uit kunststof Gegalvaniseerd staal met poedercoating 35,6 x 35,5 x 66 cm 60 l 1
FGT1414SSPL WasteMaster met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 35,6 x 35,5 x 66 cm 60 l 1
FGT1424ERBWH WasteMaster met zakhouders Gegalvaniseerd staal met poedercoating 35,6 x 35,5 x 90,2 cm 90 l 1
FGT1424SSPL WasteMaster met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 35,6 x 35,5 x 90,2 cm 90 l 1
FGT1940EPLWH WasteMaster met binnenbak uit kunststof Gegalvaniseerd staal met poedercoating 48,3 x 48,3 x 96,5 cm 151 l 1
FGT1940SSPL WasteMaster met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 48,3 x 48,3 x 96,5 cm 151 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGSC10SSPL Silhouette vierkant met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 27,3 x 27,3 x 63,5 cm 37 l 1
FGSH12SSPL Silhouette halfrond met binnenbak uit kunststof Roestvrij staal 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 45 l 1
FGSH12EPLSM Silhouette halfrond met binnenbak uit kunststof Staal met poedercoating 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 45 l 1
FGSR14SSRB Silhouette rechthoekig met zakhouders Roestvrij staal 49,6 x 25,4 x 76,2 cm 95 l 1
FGSR14ERBSM Silhouette rechthoekig met zakhouders Staal met poedercoating 49,6 x 25,4 x 76,2 cm 95 l 1

WasteMaster
Strakke vormgeving en uitstekende functionaliteit.

■■ Duurzame wit staal met poedercoating of roestvrij stalen afwerking.
■■ De zelfsluitende deur zorgt voor een net en onopvallend voorkomen.
■■ De modellen FGT1414 en FGT1424 (behalve FGT1424ERBWH) met 

binnenbak zijn UL-gecertificeerd als brandveilig en zelfdovend.
■■ De poten zijn uitgerust met nylon plaatjes die de vloer beschermen.

Silhouettes
Moderne vormgeving voor binnengebruik.

■■ Hedendaags ontwerp met strakke accenten.
■■ Slanke lijnen en grafisch patroon.
■■ Zeer dik staal met poedercoating of roestvrij staal.
■■ Halfronde vorm houdt de ruimte vrij in drukke zones.
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FGS3EGBKPL FGS3SSTBKPLFGS3ETBKPL

FGAOT35SAFGAOT35SA

pOOTjES
■■ Regelbaar om de container 

hoger te plaatsen en 
stabiliteit te bieden op 
oneven ondergronden.

KABEl
■■ Voor bevestiging 

van het deksel en 
diefstalpreventie.

HANDENvRIj
■■ Vermijdt het aanraken van 

afval en kruisbesmetting.

GEpERfOREERD STAAl
■■ Zorgt voor extra ventilatie 

en vermindert het gewicht 
voor eenvoudig onderhoud.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGS3EGBKPL Howard Classics-flessendeksel Staal met poedercoating ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1
FGS3ETBKPL Howard Classics trechtervormige opening Staal met poedercoating ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1
FGS3SSTBKPL Howard Classics trechtervormige opening Staal met poedercoating/roestvrij staal ø 45,7 x 90,2 cm 95 l 1

Howard Classics
Ontwerp van geperforeerd staal met een strak, modern uiterlijk.

■■ Ideaal voor openbare ruimtes zoals winkelcentra, treinstations of luchthavens.
■■ Recyclingdeksels: blikjes, algemeen afval.
■■ Kunststof binnenbak zorgt voor eenvoudig onderhoud.
■■ Verkrijgbaar in vuurvast, extra dik, thermisch gegalvaniseerd staal met poedercoating of roestvrij staal.
■■ Afwateringsgaten om wateropstapeling te voorkomen.
■■ Openingen om de container vast te schroeven aan de grond voor extra stabiliteit en veiligheid.

AfVALbEhEER: Afvalbakken voor buiten

Atrium™ aluminium container

■■ Zeer dikke roestwerende aluminium constructie.
■■ Brandveilige constructie.
■■ Hoogwaardige satijnafwerking voorkomt strepen en vlekken.
■■ Kunststof binnenbak FG354600GRAY (apart leverbaar) kan worden  

gebruikt om lekken te voorkomen.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGAOT35SA AtriumTM aluminium Aluminium ø 45,7 x 81,9 cm 132,5 l 1
FG354600GRAY Ronde container/binnenbak Polyethyleen ø 40,0 x 76,5 cm 83,3 l 4
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FGH9NBK
FGH1NBK / FGHBRKTKITBK / FGHPSM

 FGR2350PLEGN

FGR25T50PLEGNFGR1450PLEGN

Ondergrondse 
paal FGHPIG

Bovengrondse 
paal FGHPSM

lATTEN UIT pOlyETHylEEN
■■ Weinig onderhoud nodig, 

eenvoudig te reinigen en 
duurzaam.

BEvESTIGINGSBEUGEl
■■ Eenvoudige verwijdering van 

de inhoud en beveiliging 
tegen diefstal met sleutel 
(OPTIE: FGHBRKTKITBK).

HANDENvRIj
■■ Vermijdt het aanraken van 

afval en kruisbesmetting.

HANDENvRIj
■■ Vermijdt het aanraken van 

afval en kruisbesmetting.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container.

ZAKHOUDERS
■■ Houden vuilniszakken stevig 

op hun plaats in de container 
(alleen voor FGR25T50PLEGN).

KABEl
■■ Voor bevestiging van het 

deksel en diefstalpreventie 
(alleen voor FGR2350PLEGN 
en FGR23SU50PLEGN).

GERM-fIGHTER®

BINNENBAK UIT KUNSTSTOf
■■ Tegen geurtjes en bacteriën 

en uiterst hygiënisch.

AfVALbEhEER:  Afvalbakken voor buiten

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGH1NBK Howard Towne Gegalvaniseerd staal ø 30,5 x 61 cm 38 l 1
FGH9NBK Howard Towne Gegalvaniseerd staal ø 38,1 x 76,2 cm 83 l 1
FGHPSM Bovengrondse paal Staal met poedercoating ø 5,1 x 116,9 cm 1
FGHPIG Ondergrondse paal Staal met poedercoating ø 5,1 x 162,6 cm 1
FGHBRKTKITBK Bevestigingsbeugel voor 38 l en 83 l Staal met poedercoating 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGR1450PLEGN Howard Regent vierkant met binnenbak uit kunststof Staal met poedercoating met PE-latten 34,3 x 34,3 x 81,3 cm 45 l 1
FGR2350PLEGN Howard Regent rond met binnenbak uit kunststof Staal met poedercoating met PE-latten ø 40,7 x 78,5 cm 45 l  1
FGR23SU50PLEGN Howard Regent rond met zanddeksel en binnenbak uit kunststof Staal met poedercoating met PE-latten ø 40,7 x 78,5 cm 45 l 1
FGR25T50PLEGN Howard Regent rond met trechtervormige opening en binnenbak uit kunststof Staal met poedercoating met PE-latten ø 40,7 x 90,2 cm 56 l 1

Howard towne
Efficiënte oplossing voor op openbare plaatsen.

■■ Speciaal ontworpen voor barre buitenomstandigheden.
■■ Uiterst resistent gegalvaniseerd staal met poedercoating.
■■ Modellen voor muurbevestiging.
■■ Constructie in doorkijkstaal is tegelijk stijlvol en veilig.
■■ Afwateringsgaten om wateropstapeling te voorkomen.
■■ Openingen om de container vast te schroeven aan de grond 

voor extra stabiliteit en veiligheid.

Howard Regent
Uitzonderlijk duurzaam ontwerp met warme 
uitstraling.

■■ Blijft er uitzien als nieuw en vereist weinig onderhoud.
■■ Sterk gegalvaniseerd staal met poedercoating.
■■ Discrete afvalcontainers die perfect passen in een park.
■■ Afwateringsgaten om wateropstapeling te voorkomen.
■■ Openingen om de container vast te schroeven aan de 

grond voor extra stabiliteit en veiligheid.
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FG917388BLA

FG917188BLA

FG843088BEIG

FG917388BLA FG917188BEIG

AfVALbEhEER: Afvalbakken voor buiten

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG843088 Ranger-container met bovenstuk met 2 deuren Polyethyleen 54,6 x 54,6 x 104,1 cm 132,5 l  1
FG917188 Ranger-container met bovenstuk met 2 deuren Polyethyleen 63 x 63 x 105,4 cm 170,3 l  1
FG917388 Ranger-container met bovenstuk met 4 openingen Polyethyleen 63 x 63 x 105,4 cm 170,3 l  1
FG917700 Verzwaarde basis  Accessoire voor FG917188 / FG917388 Polyethyleen 62,2 x 62,2 x 15,2 cm  1

MODEllEN MET DEUR ZIjN Ul-, fM- EN cSfM-
GEcERTIfIcEERD.

DEKSElMOGElIjKHEDEN

2 ScHARNIERDEUREN
■■ voor verbergen van het afval en tegenhouden van geurtjes  

(FG843088 en FG917188).

4 OpENINGEN
■■ voor eenvoudigere toegang  

in drukke zones (FG917388).

vERZwAARDE BASIS (OpTIE)
Optionele verzwaarde basis 
(FG917700) is verankerd met 
bouten voor extra stabiliteit.

vERBETERDE 
DUURZAAMHEID
Ranger®-deksels hebben 
ingebouwde, duurzame 
scharnieren waardoor het 
deksel tijdens het legen stevig 
aan de container bevestigd blijft.

vUIlNISZAKKEN wORDEN 
BETER vASTGEKlEMD
Metalen zakhouders houden 
vuilniszakken stevig op hun 
plaats en maken knopen 
leggen overbodig.

Ranger®

Ranger®-afvalcontainers hebben een moderne 
vormgeving en zijn eenvoudig te onderhouden.

■■ Afvalbeheer met grote capaciteit.
■■ Ontworpen voor stadions, parken, winkelcentra en andere 

druk bezochte zones.
■■ Vast scharnierend deksel voor eenvoudig legen.
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FG9P9000DGRNFG9P9100BLA

FG396458BLA FG396558DGRN FG396458BLA

FG396458DGRN

FG396358BEIG

AfVALbEhEER:  Afvalbakken voor buiten

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9P9000 LandmarkTM Jr.-container Polyethyleen 54,5 x 51,6 x 104,3 cm 132,5 l 1
FG9P9100* LandmarkTM Jr.-container met asbak Polyethyleen 54,5 x 51,6 x 104,3 cm 132,5 l 1
FG356300BEIG Binnenbak Polyethyleen 36,8 x 36,8 x 71,1 cm 71,9 l 4

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG396358BEIG LandmarkTM met dienbladhouder Polyethyleen 62,9 x 64,1 x 109,2 cm 189,3 l 1
R007177 LandmarkTM met dienbladhouder Polyethyleen 62,9 x 64,1 x 109,2 cm 189,3 l 1
FG396458 LandmarkTM zonder asbak Polyethyleen 62,9 x 64,1 x 107,0 cm 189,3 l 1
FG396558* LandmarkTM met asbak Polyethyleen 62,9 x 64,1 x 107,0 cm 189,3 l 1
FG395800GRAY Binnenbak past voor alle modellen Polyethyleen 49,5 x 49,5 x 70,2 cm 132,5 l 4

Landmark™ Junior
20% kleiner en dunner dan landmark™ Series II.

■■ 132,5 liter voor plaatsing in kleinere ruimtes.
■■ Wordt volledig gemonteerd geleverd.
■■ Ergonomisch geplaatste zijdeur voor legen zonder te tillen 

en verminderde belasting van de rug.
■■ Klepsluitingen onttrekken de inhoud aan het zicht, houden 

geurtjes binnen en insecten buiten.
■■ De brandveilige versie FG9P9000 met binnenbak is FM- en 

CSFM-gecertificeerd.
■■ Optionele binnenbak FG356300BEIG kan worden verwijderd 

zonder te tillen.

FG3963/R007177 zijn FM-gecertificeerd 
wanneer deze worden gebruikt met FG395800.

FG396558BEIG beschikt over
een handige asbakhouder

Landmark SeriestM ii

■■ UV-beschermer voorkomt vervagen van kleur.
■■ Duurzame constructie uit kunststof, deukt en splintert niet.
■■ Beschikbaar met (FG396558) of zonder (FG396458) asbak.
■■ Twee klepsluitingen houden geurtjes binnen en insecten buiten.
■■ Container kan aan de grond verankerd worden.
■■ Scharnierende deur aan zijkant geeft volledige toegang tot de 

binnenzijde, zodat afval niet getild hoeft te worden.
■■ Vuilniszakhouder glijdt naar buiten, wat plaatsing en 

verwijdering van de vuilniszak vergemakkelijkt.

Binnenbak
los

verkrijgbaar

* Artikel niet in voorraad

* Artikel niet in voorraad
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FG397501BLA/FG400400ROCK  

AfVALbEhEER: Afvalbakken voor buiten

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG397501BLA Landmark Series™ klassiek koepeldeksel met slot en binnenbak FG395900 Polyethyleen 66,0 x 66,0 x 118,1 cm 189,2 l 1
FG400400ROCK / FG400400CORL Paneel voor FG397501BLA Aggregaat/natuurlijke stenen 4

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG397589BLA Veiligheidscontainer met slot + transparante panelen Polycarbonaat/ABS 66 x 66 x 118 cm 189 l 1

■■ Vuilniszak kan 
snel geplaatst 
en verwijderd 
worden.

■■ Panelen kunnen 
worden vervangen 
voor een langere 
levensduur.

■■ Zakhouder 
voor eenvoudig 
onderhoud.

FG397589BLA incl. panelen

FG397589BLA  
Ideaal voor veiligheidsgevoelige 

gebouwen zoals: luchthavens, treinstat
ions, sportvoorzieningen, overheids- en 

kantoor- gebouwen en congrescentra.

Landmark Series™ klassieke containers
Koepeldeksel met asbak, frame en fG395900 binnenbak.
classic landmark™-container ideaal voor alledaags buitengebruik.

■■ Openingen aan alle zijden voor makkelijke toegang.
■■ Slijtvaste aggregaatpanelen voor grotere duurzaamheid.
■■ Breukbestendige constructie.
■■ Koepeldeksel met asbak.
■■ Het deksel blijft open staan door middel van een riem om beter toegang tot de binnenbak te verschaffen.
■■ Panelen worden apart verkocht.

Landmark Series™-
veiligheidscontainer
De oplossing voor een veilig en doeltreffend afvalbeheer. 

■■ Volledig zichtbare inhoud voor verhoogde zekerheid.
■■ Vervaardigd uit een duurzaam constructiepolymeer dat 

bestand is tegen chemicaliën voor eenvoudige reiniging 
en lange levensduur.

■■ Vergrendelbare ronde bovenzijde en verankerbare basis 
voor extra veiligheid

■■ Zakhouder voor eenvoudig gebruik.
■■ Wordt volledig gemonteerd geleverd voor snelle 

ingebruikname en lage installatiekosten.

* Artikel niet in voorraad
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FG500988GRAY

FG816088OWHT
FG816088OWHT

FG817088BLA  FG817088BEIG

AfVALbEhEER:  Afvalbakken voor buiten

Ref Dikte Past op container met Ref Afmetingen Omtrek Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG500588GRAY 25 µ FG3520, FG3568, FG3569, FG7822, FG7823, FG817088, FG818088 32,4 x 37,5 x 99,1 cm 134,6 cm 87,1 l 1/300
FG500788GRAY 30 µ FG2632, R020815, FG9W12 40,6 x 45,7 x 99,1 cm 175,3 cm 121,1 l 1/300
FG500888GRAY* 30 µ FG2641, FG2643, FG3958, R034216, 44,5 x 49,5 x 110,5 cm 188,0 cm 166,5/189,3 l 1/200
FG500988GRAY 30 µ FG3540, FG3541, FG6145, FG6146 35,6 x 40,6 x 97,8 cm 152,4 cm 75,7/121,1 l 1/300
FG501688GRAY 30 µ R02218 47 x 52,1 x 107,9 cm 98,1 cm 170,3 l 1/200

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG816088 Marshal®-container Polyethyleen ø 39,1 x 92,7 cm 56,8 l   1
FG817088 Marshal®-container Polyethyleen ø 45,1 x 106,7 cm 79,5 l  1

Polyliner®-vuilniszakken
Tuffmade polyliner-vuilniszakken.

■■ Sterke, duurzame afvalzakken die niet scheuren waardoor schoonmaakkosten worden voorkomen.
■■ Zakken hoeven niet dubbel te worden geplaatst, dus evenmin hoge gebruikskosten.
■■ Lineaire lage dichtheid.
■■ Alle Polyliner-vuilniszakken zijn vervaardigd uit polyethyleen en grijs gekleurd.

Marshal® klassieke
containers
Bestand tegen extreem hoge en lage temperaturen.

■■ Stevige afvalcontainers met grote capaciteit.
■■ Bij normaal gebruik en gesloten deksel is de container  

bestand tegen vuur en zelfdovend.
■■ Klepsluiting houdt geurtjes binnen.
■■ Inclusief vuilniszakhouder voor het verbergen van  

de vuilniszak.
■■ Ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik.

* Artikel niet in voorraad
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FG9W3400BLA FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA  

FG9W3200SSBLA 

GEïNTEGREERDE HAKEN 
vOOR HANGSlOT

■■ bieden beveiliging tegen 
knoeien en diefstal.

AfGEROND BOvENSTUK
■■ verhindert dat er voorwerpen of 

afval op de zuil worden geplaatst 
en voorkomt dat er water in de 
cilinder terechtkomt.

GEïNTEGREERDE DOOfplAAT
■■ om peuken uit te drukken en  

nagloeien te voorkomen.

infinity™-oplossingen
voor rookbeheer
Gesofisticeerde vormgeving en volledig metalen 
constructie voor een aantrekkelijk en efficiënt 
rookbeheer. 

■■ Cilinders met hoge capaciteit voor drukke zones.
■■ Doofplaten uit roestvrij staal.
■■ Verzwaarde basis en verankeringsopties voor 

extra stabiliteit buiten.
■■ Kan langs alle zijden worden gebruikt.
■■ Koepeldeksels voor weerbestendigheid.
■■ Geïntegreerde haken voor hangslot voor 

beveiliging tegen knoeien en diefstal.

AfVALbEhEER: Rookbeheer

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9W3100SSBLA Losstaand 1500 Roestvrij staal/metaal ø 40,0 x 100,0 cm  1
FG9W3200SSBLA Muurbevestiging 700 Roestvrij staal/metaal ø 30,0 x 46,0 cm 1
FG9W3300BLA Genie 5000 Metaal ø 33,0 x 100,0 cm 1
FG9W3400BLA Hoge capaciteit 8000 Metaal ø 40,0 x 101,0 cm 1

OpENINGEN OM DE cONTAINER 
vAST TE ScHROEvEN

■■ aan de grond voor extra stabiliteit 
en veiligheid.

www.rubbermaidinfinity.com

Bekijk een
DEMONSTRATIE
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■

FGR93400BK

FGR93400SM

 

 

FGR1BK

FGR1SM

AfVALbEhEER:  Rookbeheer

Metropolitan-rookpunt
De oplossing van Rubbermaid voor beheer van 
rokersafval: Metropolitan is een stijlvol volledig 
metalen rookpunt met een grote inhoud.

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FGR1 Rookzuil 1000 Aluminium ø 10,2 (basis 32,4) x 107,9 cm 1

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FGR93400 Metropolitan-rookpunkt 1800 Aluminium 42.7 cm x 108.7 cm 1

Rookzuil
De eenvoudige, ruimtebesparende oplossing 
voor het beheer van rokersafval.

■■ Voor het legen hebt u geen gereedschap nodig en hoeft u 
zich slechts minimaal te buigen.

■■ Weerbestendig staal met poedercoating vuurvast aluminium.
■■ Geïntegreerde doofplaat.
■■ Zware basis voor extra stabiliteit en veiligheid.
■■ Geen vervaging; de zuil beschikt over een beschermende 

stabilisator voor ultraviolette straling tegen de schadelijke 
effecten van de zon.

GEMAKKELiJK LEEG tE MAKEn
Het scharnierdeksel kan open en biedt toegang tot de 
gegalvaniseerde houder van 6 liter. Haal de houder 
eruit, verwijder het afval en plaats hem terug.

WEERBEStEndiGE 
AFWERKinG

Duurzame afwerking met  
Uni-Koat®-poedercoating

■	 AEStHEtiSCH En duuRzAAM
	 Volledig in metaal, met een dun, 

eigentijds design

■	 VERzWAARdE BASiS En VERAnKERinGSMOGELiJKHEdEn
	 De basis is voorzien van gaten voor standaard 3/8” hout- of betonbouten 

(niet meegeleverd), en is verzwaard voor extra stabiliteit.

	 GEBRuiKSVRiEndELiJK
Doofplaten uit roestvrij staal 

aan beide kanten.
■	VEiLiGHEidSVOORziEninGEn
	 Ingebouwde sleutelvergrendeling: 

beveiligt het deksel tegen pogingen tot 
opening en verlaagt vervangingskosten.
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FG257088BLAFG628400BLA FG257088BLA

FG9W3000BLA
FG9W3000BLA

FG9W29000000

FGR1639EHGR

GroundsKeeper™-peukenzuil
weerbestendige oplossing voor een storend milieuprobleem. 

■■ Hygiënische, eenvoudig te onderhouden stalen cilinder.
■■ Voorgevormde opening houdt sigarettenpeuken verborgen en beschermt deze tegen weersinvloeden.
■■ Grote binnenbak van gegalvaniseerd staal.
■■ Stalen plaat aan de onderkant voegt gewicht toe voor stabiliteit en ontmoedigt diefstal.
■■ Optionele ballastring verkrijgbaar voor stabiliteit (FG628400BLA).

Doofplaat uit roestvrij staal
minimaliseert nagloeien.

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG257088 GroundsKeeperTM 500 Polyethyleen/gegalvaniseerd staal 31,1 x 31,1 x 100,1 cm 1
FG628400BLA Ballastring past op FG257088 Metaal 31,8 x 31,8 x 2,5 cm 1
FG9W3000 GroundsKeeperTM Tuscan 600 Polyethyleen/gegalvaniseerd staal 35,7 x 35,7 x 102,9 cm 1
FG9W29000000 Veiligheidskit voor Tuscan NVT NVT 1

GroundsKeeper™ tuscan 
GroundsKeeperTM combineert een net en fraai uiterlijk met een eenvoudig onderhoud. 

■■ Verbergt afval en beperkt geurtjes.
■■ Past bij veel bouwstijlen.
■■ Asopvangsysteem met grote capaciteit.
■■ Verankeringspunten voor extra veiligheid. 

Aladdin
Smokers’ Station®

(rookpunt)
weerbestendige, brandveilige stalen 
constructie, brandt niet..

■■ Brandveilig en zelfdovend, met Factory Mutual-goedkeuring.
■■ Zuurstofbeperkend ontwerp om sigaretten snel te laten doven.
■■ Nylon pads aan de basis om schade aan de vloer en basis te 

voorkomen.
■■ Roestvrijstalen vergrendeling en vernikkelde koperen ketting.
■■ Optionele verankeringskits verkrijgbaar.

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FGR1639EHGR Aladdin Smokers’ Station® (rookpunt) 16.1 L Aluminium 40.6 cm x 98.4 cm 1

Top en basis verbonden 
middels vernikkeld messing 
ketting om diefstal te 
voorkomen.

Roestvrijstalen vergrendeling 
zorgt voor snelle sluiting en 
naadloze afdichting.
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FG1100EBK

FG818488BEIG FG818088BEIG

FGS016SU20GLBK

FGR1012SSSFGR1012EBK

FGSO16SUMCGLFG258600BLA

AfVALbEhEER: Rookbeheer

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG818488BEIG Container voor as/afval Polyethyleen/roestvrij staal ø 39,4 x 96,5 cm 56,8 l 1
FG818088BEIG Container voor as/afval Polyethyleen/roestvrij staal ø 45,7 x 107,3 cm 79,5 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG1100EBK Stalen container voor as/afval Staal met poedercoating ø 25,7 x 70,2 cm 13,2 l 1
FGS016SUMCGL AtriumTM stalen container voor as/afval Chroom ø 38,1 x 73 cm 45,4 l 1
FGS016SU20GLBK AtriumTM stalen container voor as/afval Staal met poedercoating ø 38,1 x 73 cm 45,4 l 1
FG258600BLA Rookurn Polyethyleen/metaal ø 31,8 x 49,5 cm 7,6 l 1

Stalen container voor as/afval

■■ Glad en makkelijk te reinigen oppervlak.
■■ Staal met poedercoatinge containers gemaakt van extra dik gegalvaniseerd 

staal.
■■ Beschermingsrand op alle openingen beschermt de container en beperkt de 

kans op eventuele verwondingen.
■■ Brandveilige constructie.

Rookurn

■■ De asbak kan permanent worden bevestigd of los worden aangebracht 
voor eenvoudig verwijderen.

■■ Glad en makkelijk te reinigen oppervlak.
■■ Chroom asbak bovenop.

Ref Beschrijving Capaciteit sigarettenpeuken Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FGR1012EBK Rookpunt 300 Gegalvaniseerd staal 25,4 x 7,6 x 31,8 cm 1
FGR1012SSS Rookpunt 300 Roestvrij staal 25,4 x 7,6 x 31,8 cm 1

vERGRENDElING MET  
SlEUTEl

■■ voorkomt knoeien.

GEïNTEGREERDE 
DOOfplAAT

■■ om peuken uit te drukken 
en te voorkomen dat as 
op de grond valt.

Container voor as/afval
combineert afvalverzameling met rookbeheer.

■■ Bij normaal gebruik en gesloten deksel is de container bestand 
tegen vuur en zelfdovend.

■■ Klepsluiting houdt geurtjes binnen.
■■ Inclusief vuilniszakhouder voor het verbergen van de vuilniszak.
■■ Asbak kan permanent worden bevestigd of los worden 

aangebracht voor eenvoudig verwijderen.

Rookpunt
Een aantrekkelijke weerbestendige oplossing voor 
rookbeheer.

■■ Geen potentieel brandgevaar meer zoals bij open asbakken die ook 
alle soorten papierafval aantrekken en zeer vuil worden bij regen.

■■ Vervaardigd van weerbestendig gegalvaniseerd staal of volledig 
roestvrij staal.

■■ Scharnier aan onderzijde van de deur biedt eenvoudig toegang tot 
de brandveilige binnenbak van gegalvaniseerd staal.

■■ Inclusief montagemateriaal.
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