outdoor

Veelzijdige afvalbak die overal thuis is

Wherever you are

Kosmopole
De gemakkelijke afvalbak voor elke plek
De Kosmopole geef je gemakkelijk een plek in elke omgeving.
Z’n universele design, gebaseerd op de kracht van de eenvoud,
en de inhoud van ca. 50 liter maken hem ideaal voor plekken
met een gemiddelde hoeveelheid zwerfafval. De schuine, licht
gebogen overkapping geeft hem een speelse twist.

Handig en veilig te legen
De Kosmopole heeft een vriendelijk karakter, ook als je
er functioneel naar kijkt. Je ledigt deze afvalbak veilig
en moeiteloos. Hij blijft bij het legen namelijk in een
ergonomische, vaste positie naar voren staan.

Solide constructie
Dankzij de oerdegelijke, roestwerende constructie van
verzinkt staal weet je zeker dat de Kosmopole ook op de
lange termijn uitstekend op z’n taak berekend is.

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
Vorm en constructie uit 1 - 4mm dik staal
vormen een robuust geheel.
Dikte romp: 1 mm, bodem 1,5 mm, staander
4 mm, overkapping 3 mm, slot 3 mm.

Mogelijkheden en extra’s
• Met staander overal inzetbaar,
op straat en in groene zones
• Bevestiging aan een bestaande
paal of aan de muur
• Keuze uit 2 overkappingen.
De bolle uitvoering accentueert

Corrosiewerend, thermisch verzinkt
Sendzimir staal.
Inhoud ca. 50 liter.

de ronde vorm van de bak.
De holle versie zorgt voor een
speelse look
• Afvalzakhouder
• Anti-graffiticoating
• Poedercoating in iedere
gewenste RAL-kleur

• Standaard verzinkte staander,
op aanvraag ook leverbaar in
elke gewenste RAL- kleur en
in structuurcoating
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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
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

