outdoor

Buiten-asbakken voor een peukvrije omgeving

Wherever you are

Cubopole
Slimme en vlamdovende peukenruimers
Wil je rokers stimuleren om de omgeving schoon en vrij van
sigarettenpeuken te houden? De Cubopole met zijn opvallende
design gaat je helpen. De Cubopole is degelijk uitgevoerd in
verduurzaamd staal. Dat maakt hem diefstalbestendig en
geschikt voor binnen en buiten.

Royale doofplaat
Een peuk uitdoven kan bijna met je ogen dicht. De royaal
bemeten doofplaat in het midden van de Cupopole biedt
daarvoor namelijk alle ruimte. Je kunt peuken gemakkelijk
van alle kanten in de Cubopole kwijt.

Vlamdovend
Door het slimme ontwerp krijgt brandbaar materiaal te
weinig zuurstof om vlam te vatten. Vlamdovend volgens
de voorgeschreven NVBB-TN108 testen ten aanzien van
vlamhoogte en verbranding.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.
Bel of mail naar
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Materiaal en specificaties
Vlamdovend volgens de NVBB-TN108 normen voor
vlamhoogte en verbranding.
Inhoud in liters ca. 4 en 7 liter.

Mogelijkheden en extra’s
• Straatmodel Cubopole 100.
Los op straat te zetten met
verplaatsbare voet.
• Wandmodel Cubopole 50.
Eenvoudige wandmontage
op elke hoogte.

Driekantslot met kliksluiting.
Corrosiewerend verzinkt Sendzimir staal.
Solide stalen constructie, dikte 1.5 - 2 mm.

• Ook met ingraafvoet
verkrijgbaar.
• Beugel met 2 wielen om
Cubopole 100 te verrijden.
• Staalkabel met slot.
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Cubopole

Boven aanzicht

Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst
Outdoor is er altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende
afvalbakken, fietsparkeersystemen, overkappingen en ons
zit- en straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten.
We helpen je met passende, innovatieve
totaaloplossingen voor de inrichting
en het beheer van de openbare buitenruimte. Oplossingen die je leefomgeving
makkelijker, mooier en veiliger maken.

En vooral ook: duurzamer. Wat VConsyst
Outdoor denkt niet alleen aan vandaag
en morgen, maar ook aan volgende
generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.

Straatweg 7 | 3604 BA Maarssen
+31 346 592 411
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

