
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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6921

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
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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
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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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