outdoor

De duurzame designklassieker

Wherever you are

Capitole
De afvalbak met vele mogelijkheden
Hij is niet meer weg te denken: de duurzame Capitole.
Het prijswinnende ontwerp van Bas Pruyser is een echte
designklassieker. Hij is er in allerlei uitvoeringen en formaten,
heeft een uitneembare binnenbak en is efficiënt te ledigen.

Eigen gezicht
Wat heb je in gedachten? De ruime
kleurkeuze en de vele opties maken elke
Capitole uniek. Je kunt hem uiteraard
laten voorzien van je gemeentewapen
of logo.

Handig in gebruik
De slim ontworpen Capitole maakt
het je gemakkelijk. Door de lichte,
uitneembare binnenbak met degelijke
handgrepen leeg je hem in een
handomdraai. Om hem te openen hoef
je niet te bukken.

Duurzaam
De cradle-to-cradle gecertificeerde
Capitole heeft een bewezen levensduur
van meer dan 10 jaar en een robuuste
uitneembare binnenbak.

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. 50 en 70 liter
Cradle-to-Cradle
Bronze™ product

Sendzimir verzinkt staal:
corrosiewerend
Driekantslot met kliksluiting

Standaard uitvoeringen
• Inclusief binnenbak, verzinkt
staal of aluminium
• Thermisch verzinkte staander
• Staander, eventueel op
betonvoet of stalen voetplaat
• Coating in VConsyst Outdoor
RAL kleuren
Mogelijkheden voor bevestiging
• Paalbevestiging voor
bestaande palen, zoals
lantaarnpalen en lichtmasten
• Muurbevestiging
voor uiteenlopende
muuroppervlakken
• Twee Capitoles aan één
thermisch verzinkte of RVS
staander, ruggelings te
bevestigen

Opdruk
• Standaard met Tidyman
opdruk
• Met gemeentewapen of
bedrijfslogo.Techniek: screen,
transfer, sticker of lasersnijden
• Hondenpoep afbeelding
Extra mogelijkheden
• Anti-aanplak reliëf
• Anti-graffiticoating
• Afvalfractie-specifieke opening
• Staander uitgevoerd in RVS.
• Capitole en verzinkte staander
in elke gewenste RAL-kleur,
eventueel in structuurcoating
• Asbak

• Tijdelijke afsluiting van
thermisch verzinkt staal
• Stank- en dierwerende klep
• Tussenstrip
• Speciale inwerpopening
voor blik
Combinaties
• De Capitole is samen te stellen
in verschillende combinaties.
Tevens met meerdere fracties:
1 x 50 liter, 2 x 50 liter,
1 x 70 liter, 2 x 70 liter
• Vrij keuzemogelijkheid in
teksten, symbolen en kleuren
voor fractieaanduiding
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• Montage aan een haltepaal
met informatiebord
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Vooraanzicht

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

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
@VConsyst

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

