outdoor

Veelzijdige afvalbak met eigentijdse look

Wherever you are

Superpole
De duizendpoot onder de afvalbakken
De Superpole verzekert je van robuuste kwaliteit verpakt in
actueel design. Tegelijk biedt deze royale afvalbak je veel slimme
mogelijkheden. Een echte duizendpoot die je inzet zoals je wilt.

Afval scheiden
Heeft afval scheiden prioriteit? Kies dan voor een
Superpole met verschillende openingen, bijvoorbeeld voor
zwerfvuil, blik en papier.

Schakelbaar voor extra capaciteit
Koppel meerdere Superpole afvalbakken aan elkaar,
zodat je extra veel afval op één plek kunt inzamelen.

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
Inhoud ca. 120 en 160 liter.
Sendzimir verzinkt staal: corrosiewerend.

Uitneembare binnenbak.
Vandalismebestendig.
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Mogelijkheden en extra’s
• Vrijwel overal te plaatsen.
• Verschillende opties en
accessoires.

• Verkrijgbaar in tal van kleuren.
• Diverse opties voor eigen
branding.
• Aparte openingen voor o.a.

zwerfvuil, blik en papier.
• Speciale opening voor
pizzadozen.
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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
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

