outdoor

Slimme en veelzijdige afvalbak

Wherever you are

Citypole
De afvalbak die sterk staat in de stad
De Citypole is een elegante, robuuste afvalbak die bestand is tegen
invloeden van buitenaf, zoals weersomstandigheden en ongewenst
gebruik. Hij is graffiti-proof, heeft anti-corrosiecoating en een reliëf
tegen stickers plakken. Met de elegante Citypole kies je voor een
streetwise afvalbak met veel mogelijkheden.

Slimme overkapping
Regenwater in je afvalbakken wil je niet. En afval er bovenop
in plaats van er in ook niet. Daar heb je met de Citypole geen
last van, want hij is voorzien van een overkapping. Een extra
voordeel waarmee je onnodige rommel voorkomt.

Stalen voet werkt als een anker
De Citypole heeft optioneel een innovatieve stalen
ingraafvoet. Deze slimme constructie werkt als een anker,
zodat de afvalbak stabiel op z’n plek blijft staan.

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. 100 liter.
Roestwerend, klimaatklasse C5.
Constructie van verzinkt staal.
Standaard met anti-graffiti coating.
Standaard met anti-aanplak reliëf
(noppenprofiel 15 mm).
Aluminium lichtgewicht binnenbak of zakhouder.

• Structuurcoatings met veel keus
in kleuren en noppenpatronen
• Standaard wing of
Curve-overkapping
• Montage van een asbak links of
rechts
• Anti-vuurwerk deksel voor de
jaarwisseling
• Inwerpopeningen aan elkaar

• Tijdelijke afsluiting van thermisch
verzinkt staal ontbreekt als optie
• Citypole ca. 200 liter of 2 x
ca. 100 liter voor extra capaciteit
• Voor extra capaciteit plaatsbaar
op een ondergrondse container
ca. 800 liter
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Opties
• Citypole Identity. Zeer geschikt
om te voorzien van eigen huisstijl
en identiteit
• Citypole en verzinkte staander in
elke gewenste VConsyst Outdoor
RAL-kleur
• Poedercoating 507
in507
veel
verschillende kleuren mogelijk

Twee inwerpopeningen.
Standaard met overkapping.
Poedercoating,
veel verschillende kleuren.
Universeel, ergonomisch geplaatst slot
met kliksluiting.
Tidyman logo, lasergesneden.
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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
@VConsyst

Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

