Original 1

Slim vormgegeven

Afmeting B 360 x D 360 x H 750 mm.

Het ‘Dutch Design’ verzekert je van een kwalitatief product met slimme eigenschappen.

Body kleuren RAL 9005 zwart/RAL 9016 wit

Deze zijn intern verwerkt, zodat het stijlvolle design perfect aansluit in uw gang, interieur,

Hoed kleuren: naturel / RAL 9005 zwart / RAL 9016 wit

kantoor of kantine. Geen gedoe, dankzij het anti-vacuümmechanisme bij het verwijderen

Cilinder 240 mm. doorsnee

van afvalzakken. Hoogwaardige soft-closescharnieren, beveiliging tegen doorslaan van

1.5 mm gepoedercoat staal

de hoed en interne handgrepen maken het gebruik aangenaam en veilig.

Totale capaciteit 1 x 37 liter
20 mm geperst bamboe (hoed)
Leeg gewicht 16 kg
ISO 9001 gecertificeerd
Een handgemaakt product uit de EU

Optioneel afsluitende klep € 65
of cup-insert met 3 tubes € 95
Hoogwaardige soft-closescharnieren van Blum
Geïntegreerde handgrepen

€355

Uitneembare tube met
anti-vacuümsysteem

excl.BTW

Duurzame materialen
en 100 % recyclebaar
Standaard uitvoering: basis in
zwart of wit, gecombineerd met
naturel hoed. Bij afwijkende
kleuren/designs geldt een meerprijs.

Volledig gepoedercoat
*Create your own. Keuze uit
alle RAL kleuren en designs
Stel zelf je afvalstroom samen
Voorzien van zwenkwielen

Helder verhaal...
De gebruikte materialen zijn 100% recyclebaar. De interne componenten,

De Original-1 met één cilinder is een veelzijdige afval-unit waar één

het staal en de bamboe hoed zijn allemaal duurzaam geproduceerd en

afvalstroom naar keuze ingezameld kan worden. Dit model heeft een

verwerkt. Het milieu en de natuur worden dus ontzien bij de productie van

perfecte balans tussen functionaliteit, design en opslagcapaciteit.

de afvalbak. Daarnaast is de Afvalbak een 100% ‘Dutch Design’.

Door zijn bescheiden formaat is hij vrijwel overal inzetbaar. Meer weten?

Klinkt goed toch!?

Bel 035 203 10 51 of stuur een email naar info@deafvalbak.nl
De Afvalbak De Boomgaard 9-1 1243 HV ‘s-Graveland www.deafvalbak.nl info@deafvalbak.nl +31 (0)35 20 31 051

