outdoor

Slim design, makkelijk in gebruik en stimuleert de circulaire economie

Wherever you are

Productomschrijving

Onderhoud

De GumBuddy draagt bij aan bewustwording rondom het kauwgomprobleem. Het doel is om kauwgom in te zamelen en te
recyclen tot grondstoffen om vervolgens weer nieuwe producten van te maken. De afvalbak is gemakkelijk te bevestigen,
enorm praktisch in gebruik door de lichte aluminium binnenbak en gemakkelijk te openen met de driekantsleutel. Veilig en
ergonomisch te ledigen door de vaste positie naar voren en de vast gemonteerde onderdelen. GumBuddy is kostenbesparend
doordat er geen hoge schoonmaakkosten zijn en draagt ook bij aan klimaatneutraliteit.

Naast de aanschaf van het product kan er een
onderhoudsservice afgenomen worden op basis van
een op maat gemaakte offerte. Hieronder valt ook
het laten ophalen van de ingezamelde kauwgom door
GumBuddy B.V.. Zij bieden de kauwgom vervolgens
op verschillende manieren aan bij laboratoria, die het
tot granulaat verwerken om er uiteindelijk een nieuw
product van te maken.

Meerdere
bevestigingsmogelijkheden

Geschikt voor eenvoudie bevestigiing aan een paal staander of
muur.

Circulair

Van de ingezamelde kauwgom
worden weer grondstoffen gemaakt voor nieuwe producten.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de
aangeboden service, wordt door de aanschaf van de
GumBuddy in ieder geval gezorgd voor het elimineren
van niet te verwijderen kauwgom en microplastics. Dit
zorgt voor bewustwording en een betere kijk naar de
toekomst.

Slim design

Gemakkelijk kauwgom ingooien
door ovalen inworp opening en
overtollig vocht kan ontsnappen
via een gat in het midden van de
bodem.

Materiaal en speciﬁcaties
Inhoud: +/- 0,5 liter
Kleur afvalbak: Wit (RAL
9016)
Stevige constructie door
gebruik van 1,5 - 2mm dik
staal (buis 2 mm en plaatjes
1,5mm)
Aluminium binnenbak:
1,5mm

De speciaal
ontworpen
afvalbak voor
de inzameling
van kauwgom!

Corrosiewerend door
toepassing van elektrolytisch
verzinkt staal

Meerdere
bevestigingsmogelijkheden
Geschikt voor eenvoudige
bevestiging aan onze Capitole,
Citypole en Metropole maar
kan ook aan een wand, paal of
staander bevestigt worden.
Draagt bij aan de circulaire
gedachte
Van de ingezamelde kauwgom
worden weer grondstoffen
gemaakt om te gebruiken voor
nieuwe producten.

Slim design
De kauwgom kan er
gemakkelijk ingegooid worden
door de ovalen inworpopening.
Inregenen in de afvalbak is
bijna onmogelijk en alleen
bevoegden kunnen de
GumBuddy openen.
Past in iedere omgeving
Door het toegankelijke en
tijdloze ontwerp, dat gebaseerd
is op de toepassing van
basisvormen, past het in iedere
omgeving.

Prakitsch in gebruik
Gemakkelijk te ledigen door de
lichte aluminium binnenbak en
gemakkelijk te openen met de
driekantsleutel.

De GumBuddy is een samenwerking tussen
VConsyst Outdoor en GumBuddy B.V.

Dit is VConsyst Outdoor
VConsyst Outdoor is een toonaangevende maatschappelijk bewuste dienstverlener
met totaaloplossingen voor de volledige inrichting en beheer van de openbare
buitenruimte. Wij zijn een nieuw marktteam, gesteund door een sterke organisatie,
die als missie heeft om een leidende speler en beeldbepaler te zijn op het gebied
van ﬁetsparkeren, afvalbakken, overkappingen en zit- en straatmeubilair in de
openbare buitenruimte. Met meer dan 250 jaar gezamenlijke ervaring denken wij
graag met de klant mee op het gebied van circulariteit, innovatie en beheer. Wij
leveren een bijdrage aan de circulaire economie door het maken en onderhouden
van de juiste producten en diensten.

Fietsparkeeroplossingen

Duurzame ﬁetsparkeeroplossingen voor
de openbare ruimte.

Overkappingen

Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

VConsyst outdoor
Schering 31-33 | 8281 JW Genemuiden
+31 088 001 84 10
outdoor@vconsyst.com
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VConsyst
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Zitmeubilair

Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

