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AFVALBAKKEN
Wij bieden een breed assortiment 

afvalbakken aan in alle prijsklassen om u te 
helpen precies te vinden wat u nodig heeft. 
Veel van onze afvalbakken voor binnen en 
buiten zijn ontworpen met de mogelijkheid 
tot personalisatie, dus als u uw bedrijfslogo 
of merk wilt toevoegen, of de mogelijkheden 
tot niet-standaard kleuren wilt bekijken is dat 

mogelijk.

Auto-Mate™ afvalbak met Screen Clean Station™ 
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 Luna™ afvalbak met deksel Mini Plaza® afvalbak met verkleinde 
inwerpopeningen

Tweed™ binnenafvalbak

Topsy® 2000 afvalbak met verkleinde inwerpopeningen
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STOEPBORDEN  
Presenteer uw producten of diensten met 

behulp van het Advocate™ stoepbord, 
welke gemaakt is van onderhoudsarm en 

duurzaam materiaal.

 Muurbevestigde Advocate™Stoepbord Advocate™
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DISPLAY-EN OPSLAGKAST 
De Orion™ is een robuuste opslagkast die weinig onderhoud vereist 

en is ontworpen om de verkoop en omzet van de detailhandel te 
verhogen. De grote opslagruimte van de Orion geeft gemakkelijk 
toegang tot de producten en stimuleert hiermee klanten om tot 

aanschaf over te gaan.

Orion™ Opslagkast
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SELECTIEVE AFVALINZAMELING
We hebben een groot aanbod recyclingbakken voor zowel binnen 
als buiten. Deze bieden wij aan in verschillende groottes en stijlen. 

Verschillende inwerpopeningen en pictogrammen voor afvalscheiding 
zijn verkrijgbaar voor elke afvalstroom, zodat u gemakkelijk uw eigen 

recyclingstation samen kunt stellen.

NIEUW Nexus® Evolution Quad afvalscheidingsbak Eco Nexus® 85 recyclingcontainer
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C-Thru™ 10L recyclingcontainer

 Nexus® 100 recyclingcontainer

Electra™ recyclingcontainer
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Nexus® bekerverzamelaarEco Nexus® afvalscheidingsbak voor bekers Nexus® 100 Duo modulaire afvalbak

OPLOSSINGEN VOOR  
BEKERINZAMELING 

Wij kunnen u helpen bij het implementeren van een efficiënt programma voor het 
inzamelen en recyclen van bekers met behulp van onze veelzijdige bekerbakken. 

Hierdoor worden uw recyclingpercentages van bekers verhoogd terwijl u geld 
bespaart bij het verzamelen van afval.
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AFVALVERZAMELKARREN
Onze afvalverzamelkarren zijn multifunctioneel en kunnen voor 
zowel afvalverzameling als afvalscheiding en het vervoeren van 
gereedschappen gebruikt worden. Deze afvalverzamelkarren 

zijn nuttig voor een efficiënte straatreiniging rond drukbezochte 
voetgangersgebieden.

Space-Liner™ afvalverzamelkar met één container Skipper™ schoonmaakwagentje Afvaltang™ 
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VERKEERSPALEN
Ons assortiment omvat een breed scala aan 

verkeerspalen met of zonder verkeersborden.  Deze 
kunnen voor verschillende toepassingen ingezet worden: 

het beveiligen van verkeerssituaties of het afgrenzen 
van parkeerterreinen. Veel van onze verkeerspalen zijn 
beschikbaar als flexibele variant die botsingen zonder 

probleem weerstaat. 

Bufferpaal™ 

Neopolitain™ 20 verkeerspaal  Infomaster™ verkeerspaal 
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UITRUSTING VOOR DE 
GLADHEIDBESTRIJDING

Het is essentieel om uw terrein te strooien om gladheid in de 
wintermaanden te voorkomen. Wij leveren een reeks getrokken 

strooiwagens, handmatige strooiwagens en strooizoutbakken om aan al uw 
eisen te voldoen. 

Cruiser™ 300 manuele strooier Strooizoutbak Nestor™ 400 liter Strooizoutbak Slimline™ 160 liter
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PERSONALISATIE
Met behulp van onze Personalisatie- en 

Brandingservice kunt u heel eenvoudig een 
persoonlijk “tintje” aan de producten van uw keus 
geven. Van het toevoegen van uw bedrijfslogo of 
stadswapen tot het volledig bedekken van een 

afvalbak met een gedrukte wrap-folie: we hebben 
de kennis en ervaring om u te helpen de impact te 

bereiken die u nodig hebt.

BASKET BUDDY™

De Mobile Basket Buddy is speciaal ontworpen om klanten aan te moedigen 
een winkelmandje te gebruiken, en is door middel van de handvatten en 

wielen gemakkelijk te manoeuvreren.
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recycle  
Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !
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