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Uitermate geschikt voor kindvriendelijke plekken door
de speelse vormgeving en vrolijke kleuren.
Genereert aantrekkingskracht omdat de dieren
duidelijk herkenbaar zijn.
Biedt een educatieve waarde aan kinderen. Kinderen
kunnen op een positieve manier leren om afval in de
afvalbak te werpen. Jong geleerd is oud gedaan!
Er is keuze uit drie verschillende dieren: De bij, de
kikker en de kever.
De creatieve vormgeving gaat niet ten koste van de
functionaliteit van de afvalbak. Het is een degelijke
afvalbak met een stevige constructie en is bovendien
ergonomisch te legen.
Veilig in gebruik voor jong en oud door toepassen van
ronde /afgeronde vormen.

Productinformatie:
• Inhoud ca. 50 liter
• Standaard levertijd: ca 6 werkweken
• Kleuren afvalbak: Geel RAL1003 signaalgeel, Rood
RAL3000 vuurrood, Zwart RAL9005 diepzwart, Groen
RAL6017 Meigroen.
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Technische informatie:
Materiaal en constructie:
• Stevige constructie door gekozen vormen van de
afvalbak in combinatie met gebruik van 1-4mm dik
staal. Romp: 1mm; bodem 1,5mm; staander 4mm;
overkapping 3mm; Slotconstructie: 3mm
• Corrosiewerend door toepassing van (continu)
thermisch verzinkt staal
• Standaard is er een antigraffiti laag toegepast om
ongewenste graffiti klad tegen te gaan
Uitvoeringen:
• Amigopole met staander voor vrije plaatsing in straat
of veld
• Amigopole met paal- of muurbevestiging
Opties & accessoires:
• Zakhouder
• Staander is standaard in verzinkte uitvoering
beschikbaar, alle beschikbare (RAL) kleuren en
poedercoatings zijn op aanvraag leverbaar
Gebruiksinformatie:
• Inregenen in de afvalbak is niet mogelijk
• Afval kan niet gemakkelijk op de overkapping worden
bijgeplaatst door de schuine positionering
• De afvalbak is rondom bereikbaar om afval in te
werpen
• De afvalbak is geschikt om alleen door bevoegden te
worden geopend door het driekantslot
• Plaatsbaar aan paal of staander
• Overtollig vocht kan ontsnappen via een gat in het
midden van de bodem
Ledigen:
• De afvalbak is met een lage fysieke belasting
uitneembaar. Na ontgrendeling kantelt de afvalbak
met een horizontale beweging naar voren
• Veilig en ergonomisch ledigen omdat de afvalbak in een
vaste positie naar voren blijft staan
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