outdoor

Robuuste afvalbak met royale inhoud

Wherever you are

Magnapole
De gemakkelijke afvalbak voor elke plek
Op zoek naar een robuuste afvalbak met de duurzame kwaliteit die je
nodig hebt voor een parkeerterrein, buitengebied of recreatieterrein?
Met de tijdloze, functionele Magnapole kies je een royaal formaat
afvalbak die niet snel vol is en bovendien een stootje kan hebben.

Robuust en gemakkeljk
De stalen constructie is enorm sterk. Afgeronde hoeken
helpen voorkomen dat je je handen openhaalt of dat
afvalzakken scheuren. Je kunt de afvalzakhouder met één
beweging naar voren halen. Zo heb je direct alle ruimte om
een afvalzak te plaatsen en te verwijderen.

Precies op maat
De inwerpopening is groot genoeg voor zwerfafval en
klein genoeg om afval dumpen tegen te gaan. Je kunt heel
gemakkelijk een tussenstrip aanbrengen om de opening nog
kleiner te maken.

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
Behuizing: continu verzinkt staal, dikte 2 mm.
Aluminium binnenbak.
Afvalzakhouder: continu verzinkt staal 1 - 1,5 mm.
Tussenstrip: continu verzinkt staal 1,5 mm
Uitdrukplaat: RVS 304.
Stank- en dierwerende klep: continu verzinkt staal,
dikte 1,5 mm, 2 mm en 4 mm.

Mogelijkheden en extra’s
• Tussenstrip
• RVS uitdrukstrip voor
sigaretten

Afsluiting: continu verzinkt staal, dikte 2 mm.
Bevestigingsmateriaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Inhoud: 120 liter.
Inworp aan één kant.

• Stank- en dierwerende klep,
helpt ook geurtjes voorkomen.
Komt in standaard zwart,
RAL 9005

• Dubbel anti-vuurwerkslot
• Met binnenbak of
afvalzakhouder
• Afvalbak met anti-aanplak
structuur
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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. Want
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.

Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
+31 38 38 57 057

outdoor@vconsyst.com
outdoor.vconsyst.com

VConsyst
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

