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BESTE VEPA BINS DE ALER ,

Met trots presenteren wij u deze nieuwe inspiratiegids als uitbreiding op onze 
welbekende catalogus. U vindt in deze gids uitsluitend onze nieuwste producten en 
innovaties op het gebied van af valinzameling, garderobes en schoonmaak. 

In de afgelopen 35 jaar hebben wij een reputatie opgebouwd van aanbieder met het 
meest brede en meest veelzijdige assor timent aan af valbakken in Europa. Zo voegen wij 
regelmatig nieuwe producten toe. Deze introduceren wij via onze nieuwsbrieven en 
website, waar u te allen tijde ons actuele assor timent vindt. Omdat wij regelmatig van 
onze dealers horen dat zij de catalogus gebruiken bij hun verkoopactiviteiten richting de 
eindgebruikers, hebben wij er voor gekozen om alle nieuwe producten nu te bundelen in 
een inspiratiegids. Overzichtelijk en makkelijk mee te nemen bij uw klantbezoeken.

Met het doorbladeren zult u zien dat wij sterk de focus hebben gelegd op hygiëne en 
af valscheiding. Hygiëne is nu actueler dan ooit. Er is een sterke vraag ontstaan naar 
gesloten af valbakken die ‘handenvrij ’  bediend kunnen worden. Zo zijn wij verheugd te 
melden dat wij veel nieuwe pedaalemmers en af valbakken met sensorbediening van ons 
eigen design merk EKO toe hebben kunnen voegen, alsmede van merken als 
Simplehuman en Brabantia. Tevens vindt u in deze gids de nieuwste oplossingen in 
schoonmaaksystemen van onze par tner Rubbermaid.

Af valmanagement en recycling spelen binnen bedrijven een steeds grotere rol. Restaf val 
is de duurste stroom om af te (laten) voeren en een reductie zorgt voor een 
kostenvoordeel. Tevens creëert af valscheiding bewustwording binnen een duurzame 
organisatie en straalt het een zekere mate van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen uit. In dit kader lichten wij graag de producten van het merk Janibell uit 
met een speciaal duurzaam ‘oneindig ’ af valzaksysteem, alsmede onze nieuwste aanwinst 
de BrickBin volledig recyclebaar én gemaakt van gerecycled plastic; daarmee 100% 
circulair!

Wanneer u inlogt op onze site vindt u op het afgeschermde par tnergedeelte 
uitgebreidere gegevens en actuele prijzen van onze producten. Heef t u nog geen account 
of geen inloggegevens meer, dan kunt u deze altijd via de website of onze binnendienst 
opvragen.

Wenst u meer informatie over ar tikelen uit ons assor timent of het invoeren van een 
recyclingprogramma? Wij geven u graag advies op maat!

Wij hopen u te inspireren met ons aanvullende aanbod en zien uit naar onze (verdere) 
samenwerking. Veel succes met de verkoop!

Sales team Vepa Bins

Schrijnwerkersweg 15
1786 PC Den Helder, Nederland

+31 (0) 223 66 83 83
verkoop@vepabins.nl
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TÜV GS
https://www.tuv.com

TÜV product service GS
https://www.tuvsud.com/en-gb/services/
product-certification/gs-mark

TÜV NORD GS
https://www.tuev-nord.de/en/company/
certification/product-certification/
consumer-goods/german-safety-gs-mark/

TÜV SÜD
https://www.tuv-sud.com/home_com

TNO Tested
TNO - Nederlandse organisatie voor  
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek www.tno.nl

Aluminium High Quality
Licht, corrosiebestendig en recyclebaar.

Geschikt om in contact te komen met 
voedingsmiddelen volgens EU/EG normen.

HACCP
Voldoet aan HACCP richtlijnen. HACCP 
bepaalt essentiële controlepunten en 
daaraan gekoppelde processen om te 
garanderen dat in professionele keukens 
wordt voldaan aan de hygiënische 
basisvereisten.

CERTIFICATEN EN KEURMERKEN

AF VALZAKKEN - AF VALSTROMEN
In de tabellen bij de afvalbakken in deze catalogus vindt u 
een verwijzing naar de meest geschikte afvalzak(ken):

Standaard afvalzak geschikt 
voor licht tot middelzwaar 
afval

Extra sterke afvalzak  
geschikt voor zwaar afval

PRODUCTINFORMATIE
ICONEN IN TABEL

geschikt voor gebruik buiten

geschikt voor intensief gebruik

inclusief kunststof 
binnenemmer

inclusief metalen binnenemmer

inclusief afvalzakhouder

geschikt voor afvalscheiding

vuurbestendig

vlamdovend

speciale coating waardoor 
vingerafdrukken niet/ 
nauwelijks zichtbaar zijn

gedempt sluitend deksel

voorzien van 
sensormechanisme

wandbevestiging mogelijk,  
excl. bevestigingsmateriaal

wandbevestiging mogelijk,  
incl. bevestigingsmateriaal

vloerbevestiging mogelijk,  
excl. bevestigingsmateriaal

vloerbevestiging mogelijk,  
incl. bevestigingsmateriaal
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D I V E R S
AF VALBAKKEN

PR AK TISCHE EN STIJLVOLLE OPLOSSINGEN OM 
AF VAL IN TE ZAMELEN. VAN HET HUIS-TUIN-EN-
KEUKEN AF VAL TOT PROFESSIONEEL GEBRUIK. 

Oplossingen voor diverse toepassingsgebieden 
en met verschillende functionaliteiten. Zowel 
design oplossingen van RVS als voordelige, 
prak tische oplossingen van kunststof.

AF VAL = WA ARDE VOL
Af val bevat veel waardevolle materialen die 
opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn 
geheel hergebruiken. Andere soor ten af val 
worden uit elkaar gehaald zodat de materialen 
apar t hergebruik t kunnen worden. Het af val dat 
niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal 
naar de verbrandingsoven (af valenergiecentrale). 
De verbranding lever t energie op voor stroom of 
stadsverwarming. De restjes die overbli jven na 
verbranding (dat noemen we ‘slakken’ ) kunnen 
voor een deel gebruik t worden voor de aanleg 
van wegen. Nog geen halve procent van het 
huishoudelijk af val (bijvoorbeeld niet-recyclebaar  
bouw- en sloopaf val) wordt gestor t ; dat gebeur t 
op een verantwoorde manier.

VOORKOM AF VAL
Minder af val produceren is goed voor het milieu, 
nog beter dan af val recyclen. Je bespaar t zo 
grondstof fen en energie. Iedere dag produceren 
we in Nederland per persoon zo’n anderhalve k ilo 
af val. En ook al recyclen we daar een groot deel 
van, het bli j f t voor het milieu beter om de berg 
af val te verkleinen.

bron:  w w w.mi l i eucent raa l .com
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Touch Bin 60 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: Ø 40, h 71 cm
Afvalzakken:  55375705

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 402562 55402562
 mat zwart, mat 

RVS
VB 402548 55402548

 metallic grijs VB 402425 55402425
 platina VB 402463 55402463
 wit VB 108686 55108686
 RVS VB 402609 55402609
 mat RVS FFP VB 484506 55484506

Touch Bin 60 ltr, Brabantia
Grote capaciteit afvalbak 

met Soft-Touch open- en 

sluitsysteem voor eenvoudige 

en lichte bediening. Gemakkelijk 

te reinigen en legen door de 

afneembare top.  De grote 

inwerpopening en kunststof 

binnenemmer maken iets 

weggooien eenvoudig. Voorzien 

van kunststof bodemrand 

die beschadiging aan de vloer 

voorkomt.
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Afvalbak Bullet Open Top 115 ltr, 
Simplehuman
Grote capaciteit afvalbak met open 

top. Het deksel heeft een extra grote 

inwerpopening. De brede rand zorgt 

ervoor dat de afvalzak netjes op zijn 

plaats en uit het zicht blijft. De top is 

volledig afneembaar waardoor de 

afvalzak eenvoudig te verwisselen is. 
Met handgrepen aan de zijkanten om de 

bak makkelijk te verplaatsen. De antislip 

basis beschermd de vloer en houdt de 

afvalbak op zijn plaats.
_
Inhoud: 115.0 ltr
Afmeting: l 48, b 48, h 82 cm
Afvalzakken:  10020464

Kleur: Model: Bestelnr.:
 brons VB 019987 1001 9987
 rose goud VB 020112 1002 0112
 mat RVS VB 019970 1001 9970

3

Afvalbak Sensor Half Rond met 

Liner Pocket 45 ltr, Simplehuman
Stijlvolle sensor afvalbak met Liner 

Pocket afvalzak dispensersysteem 

waardoor afvalzakken altijd binnen 

handbereik zijn en u eenvoudig de 

afvalzak kunt verwisselen. Het deksel 
opent in twee delen. Het klepdeksel 
reageert op de sensor en opent door 

een simpele handbeweging en sluit 

geruisloos. De brede rand van het 

deksel houdt de afvalzak netjes op 

zijn plaats en uit het zicht. De afvalbak 

heeft een vlakke achterzijde waardoor 

deze strak tegen de muur geplaatst kan 

worden. Werkt op 4x AA batterijen (niet 

meegeleverd).
_
Inhoud: 45.0 ltr
Afmeting: l 39.1, b 32.6, h 64.1 cm
Afvalzakken:  10017556 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 brons VB 019567 10019567
 rose goud VB 018645 10018645
 wit, RVS VB 019550 10019550
 zwart, RVS VB 019895 10019895
 mat RVS VB 017389 10017389
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Afvalbak met Swing deksel 15 ltr
Kunststof afvalbak met swing deksel. 
Geschikt voor wandbevestiging.
_
Inhoud: 15.0 ltr
Afmeting: l 23.5, b 30, h 40.5 cm
Extra’s: Muurbeugel voor afvalbak 15 ltr, 

3105 8181

Kleur: Model: Bestelnr.:
 blauw VB 038417 6203 8417
 geel VB 058415 6205 8415
 grijs VB 068414 6206 8414
 groen VB 028418 6202 8418
 rood VB 048416 6204 8416
 wit VB 200841 6200 8410

4

Afvalbak Delta klepdeksel 10 ltr
Kunststof afvalbak met losse top en 

donkerder gekleurd klepdeksel.
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: l 25.1, b 21.7, h 32.6 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 130081 1213 0081

3

Afvalbak 70 ltr
Kunststof afvalbak met losse top en 

donker gekleurd deksel.
_
Inhoud: 70.0 ltr
Afmeting: l 34, b 39, h 57 cm
Afvalzakken:  31658435 

 31030927

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 140066 1214 0066

1

Afvalbak met Swing deksel 26 ltr
Kunststof afvalbak met swing deksel. 
Geschikt voor wandbevestiging.
_
Inhoud: 26.0 ltr
Afmeting: l 27.2, b 35.2, h 48 cm
Afvalzakken:  31701865 

 31015603
Extra’s: Muurbeugel voor afvalbak 26 ltr, 

3105 8198

Kleur: Model: Bestelnr.:
 geel VB 058422 6205 8422
 grijs VB 068421 6206 8421
 groen VB 038424 6203 8424
 rood VB 048423 6204 8423
 wit VB 200842 6200 8427

1
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Morandi Smart Sensor Bin  

12 ltr, EKO
Trendy vierkante afvalbak van kunststof 

met sensor en touch switch paneel om 

het deksel met een simpele beweging 

te openen. Sluit automatisch en 

geruisloos na 5 seconden. Voorzien 

van afvalzakhouderring om de afvalzak 

netjes op zijn plaats te houden en 

zacht handvat van siliconen. De 

afdichtingsring rondom het deksel zorgt 

voor het effectief vasthouden van nare 

luchtjes in de afvalbak. Werkt op 4 AAA 

batterijen (niet inbegrepen). Laag in 

energieverbruik.
_Inhoud: 12.0 ltr
Afmeting: l 24.9, b 24.9, h 33.7 cm
Afvalzakken:  31992980 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 628868 31187768
 wit VB 628812 31184729

8

EcoSmart Sensor Bin 12 ltr, EKO
Stijlvolle vierkante afvalbak met 

sensormechanisme en kunststof 

binnenemmer. Door de Easy-clip is 

het deksel makkelijk op te hangen aan 

de zijkant van de afvalbak, voor het 

makkelijk schoonmaken of wisselen van 

de afvalzak. De sensor werkt op 4x AA 

batterijen (niet inbegrepen).
_
Inhoud: 12.0 ltr
Afmeting: l 24.2, b 24, h 43 cm
Afvalzakken:  31992980

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 928812 3170 1209

8
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Morandi Smart Sensor Bin 30 ltr, 
EKO
Trendy vierkante afvalbak van kunststof 
met sensor en touch switch paneel om 

het deksel met een simpele beweging 

te openen. Sluit automatisch en 

geruisloos na 5 seconden. Voorzien van 

afvalzakhouderring om de afvalzak netjes 

op zijn plaats te houden en zacht handvat 

van siliconen. De afdichtingsring rondom 

het deksel zorgt voor het effectief 
vasthouden van nare luchtjes in de 

afvalbak. Werkt op 4 AAA batterijen (niet 

inbegrepen). Laag in energieverbruik.
_
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: l 27.1, b 27.1, h 59.1 cm
Afvalzakken:  31993000

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 628890 3119 2090
 wit VB 628830 3119 2083

7

EcoSmart Sensor Bin 6 ltr, EKO
Stijlvolle afvalbak met afgeronde 

hoeken van mat RVS met fingerprint 

proof coating voorzien van volledig RVS 

deksel en kunststof binnenemmer. Het 

sensormechanisme met touch switch 

zorgt ervoor dat de afvalbak zowel 
d.m.v. een sensor als via het touch 

paneel geruisloos te openen en sluiten 

is. De antislip bodem beschermd tegen 

krassen. De sensor werkt op 4x AA 

batterijen (niet inbegrepen).
_
Inhoud: 6.0 ltr
Afmeting: l 21, b 21, h 31.5 cm
Afvalzakken:  31992966

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 925706 3119 2052
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Janibell Luier pedaalemmer 43 ltr
Van ABS kunststof

Inhoud: 43.0 ltr
Afmeting: l 29, b 42.2, h 68 cm
Afvalzakken:  33002539

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 002225 3300 2225

1

Janibell  

Privé Sanitaire afvalbak 7,5 ltr
Van ABS kunststof

Inhoud: 7.0 ltr
Afmeting: l 14, b 29.2, h 42.2 cm
Afvalzakken:  33002164

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 002171 3300 2171

5

Janibell Afvalzakken  

navulling Prix
Tot 20 ledigingen per pak.

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 002751 3300 2751

6

Janibell Afvalzakken  

navulling 400 serie
Tot 30 ledigingen per pak.

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 002539 3300 2539

4

Janibell Afvalzakken  

navulling Privé
Tot 30 ledigingen per pak.

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 002164 3300 2164

2

Janibell  

Prix Sanitaire afvalbak 7,6 ltr
Van staal met ABS kunststof 
binnenwerk en deksel

Inhoud: 7,6 ltr
Afmeting: l 10, b 26.4, h 40.4 cm
Afvalzakken:  33002751

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 002720 3300 2720
 RVS VB 002713 3300 2713

2

2

SANITAIRE AF VALBAKKEN
Deze compacte, geurvrije en touch-free sanitaire afvalbak zet een nieuwe 

standaard neer als hygiënische en economische oplossing in sanitaire ruimtes. 
Vanwege de ingebouwde op batterijen werkende sensor hoeft u nooit de klep aan 

te raken. 

Door het oneindig afvalzaksysteem is het verwisselen van de afvalzak efficiënt en 

eenvoudig. Na het openen van de deur aan de voorzijde met de meegeleverde 

sleutel, snijdt u de afvalzak af aan de binnenzijde van de deur, maakt een knoop en 

creëert daarmee een nieuwe afvalzak.

De bio-afbreekbare afvalzakken zijn duurzaam en voorkomen het verspillen 

van plastic. Eenvoudig te bevestigen aan de wand of solitair op de grond te 

plaatsen. Makkelijk schoon te maken. Inclusief 2x D batterijen en geïnstalleerd 

afvalzaksysteem. Geschikt voor veelvuldig gebruik in commerciële omgevingen.

JANIBELL  LUIER  PEDA ALEMMER 

Grote capaciteit luieremmer met voetpedaal van ABS kunststof. 
Hygiënisch door het handenvrij gebruik. Het systeem werkt 

tevens geurvrij door het dubbele deksel met geurafsluiting. Door 

het oneindig afvalzaksysteem en de deur aan de voorzijde is het 

verwisselen van de afvalzak efficiënt en eenvoudig. 
U snijdt de afvalzak af aan de binnenzijde van de deur, maakt 

een knoop en creëert daarmee een nieuwe afvalzak. De bio-
afbreekbare afvalzakken zijn duurzaam en voorkomen het 

verspillen van plastic. 
Ideaal voor commerciële omgevingen zoals ziekenhuizen, 
kraamhotels en kinderdagverblijven. Capaciteit 50-100 luiers per 

lediging. Tot 30 ledigingen per pak.

1

1

3

Full Bag

Empty Bag

Cutter

7

Sanitaire pedaalemmer  

12 ltr, Rubbermaid
Pedaalemmer van hoogwaardig 

polypropyleen met discreet, geurdicht 

deksel. Het slanke ontwerp zorgt 

ervoor dat de pedaalemmer weinig 

plaats inneemt in de sanitaire ruimte. 
Hygiënische bediening middels pedaal. 
Eenvoudig te reinigen door gladde 

afwerking en afgeronde hoeken.
_
Inhoud: 12.0 ltr
Afmeting: l 46.3, b 14, h 48 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 293548 76293548

Janibell Afvalzakken
Uniek oneindig afvalzaksysteem. 
Wanneer de onderzijde is afgeknoopt, 
wordt er een nieuwe zak gevormd. 
Hierdoor is het wisselen van de 

afvalzak zeer efficiënt en eenvoudig. 
De afvalzakken zijn gemaakt van 20 

procent gerecycled materiaal en zijn 

biologisch afbreekbaar, sterk, flexibel en 

geurbestendig.

7
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The BinBin met  

inwerpopening 60 ltr
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: Ø 40, h 58 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 352855 26352855

1

2

2

The BinBin met  

inwerpopening 120 ltr
_
Inhoud: 120.0 ltr
Afmeting: Ø 49, h 82 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 352879 2635 2879

3

The BinBin met  

inwerpopening 200 ltr
_
Inhoud: 200.0 ltr
Afmeting: Ø 57, h 87 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 352886 2635 2886

3

THE BINBIN VL AMVERTR AGEND DEK SEL

Stoere af valbak van staal in de vorm van een olievat , voorzien 
van een vlamver tragend deksel. Een opvallende verschijning 
op iedere locatie. De olievaten zijn geschik t voor alle soor ten 
af val, waardoor ze ook ingezet kunnen worden voor 
af valscheiding. Zet ze op een rij of in een groepje bij elkaar 
voor een bijzonder af valscheidingsstation. Tevens te 
personaliseren met diverse (reclame)uitingen. Standaard in 
zwar t , andere kleuren op aanvraag.

THE BINBIN DEK SEL MET INWERPOPENING

Stoere af valbak van staal in de vorm van een olievat. Voorzien van een 
deksel met inwerpopening (Ø 20 cm) en dekselk lem, die het deksel en de 
af valzak op zijn plaats houden. Een opvallende verschijning op iedere 
locatie. De olievaten zijn geschik t voor alle soor ten af val, waardoor ze ook 
ingezet kunnen worden voor af valscheiding. Zet ze op een rij of in een 
groepje bij elkaar voor een bijzonder af valscheidingsstation. Tevens te 
personaliseren met diverse (reclame)uitingen. Standaard in zwar t , andere 
kleuren op aanvraag.

4

The BinBin met vlamvertragend 

deksel 120 ltr
Inhoud: 120.0 ltr
Afmeting: Ø 49, h 82 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 352893 2635 2893

4

5

5

The BinBin met vlamvertragend 

deksel 200 ltr
_
Inhoud: 200.0 ltr
Afmeting: Ø 57, h 87 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 070901 2707 0901

Maatwerk?
Vraag naar de 
mogelijkheden
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H A N D S F R E E
PEDA ALEMMERS

HYGIËNISCH EN ERGONOMISCH IN GEBRUIK.

Uitgerust met (gedempt) deksel om 
verspreiding van ziek teverwekkers en 
geur tjes v ia de lucht te beperken.

Het handenvrij bedienen van een af valbak 
verminder t de kans op kruisbesmetting. 
Het pedaal zorg t voor hygiënisch gebruik 
van een af valbak (conform HACCP-richtli jnen). 

Naast onze professionele pedaalemmers 
voor o.a. grootkeukens en de zorgsector, 
voeren wij ook een breed scala aan design 
pedaalemmers van de diverse merken.
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Pedaalemmer Slimline met Liner 

Pocket 45 ltr, Simplehuman
Fraai vormgegeven pedaalemmer 

voorzien van Liner Pocket afvalzak 

dispensersysteem waardoor afvalzakken 

altijd binnen handbereik zijn en u 

eenvoudig de afvalzak kunt verwisselen. 
Slank design, ideaal voor kleine ruimtes. 
De brede rand klemt de afvalzak 

waardoor deze netjes op zijn plaats en uit 

het zicht blijft. Voorzien van stevig stalen 

pedaal en gedempt sluitend deksel.
_
Inhoud: 45.0 ltr
Afmeting: l 54.5, b 25.9, h 62.1 cm
Afvalzakken:  10017587

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart, RVS VB 021591 10021591
 mat RVS VB 020051 10020051

3

Pedaalemmer Rectangular  

Kunststof met Liner Pocket 45 ltr, 
Simplehuman
Fraai vormgegeven pedaalemmer van 

kunststof met RVS rand voorzien van 

Liner Pocket afvalzak dispensersysteem 

waardoor afvalzakken altijd binnen 

handbereik zijn en u eenvoudig de 

afvalzak kunt verwisselen. De brede 

rand klemt de afvalzak waardoor deze 

netjes op zijn plaats en uit het zicht blijft. 
Voorzien van stevig, extra breed stalen 

pedaal en gedempt sluitend deksel.
_
Inhoud: 45.0 ltr
Afmeting: l 47, b 32, h 63.5 cm
Afvalzakken:  10017563

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, RVS VB 018348 1001 8348
 wit, RVS VB 018355 1001 8355
 zwart, RVS VB 018331 1001 8331

2

Pedaalemmer Round  

4,5 ltr, Simplehuman
Compacte, klassieke ronde 

pedaalemmer met uitneembare 

kunststof binnenemmer. Voorzien van 

stevig stalen pedaal waarmee het deksel 
soepel open gaat.
_
Inhoud: 4.0 LTR
Afmeting: Ø 19.3, H 30.7 CM
Afvalzakken:  10003115

Kleur: Model: Bestelnr.:
 brons VB 018638 10018638
 wit VB 009858 10009858
 mat RVS VB 009841 10009841

4

Pedaalemmer Round  

6 ltr, Simplehuman
Compacte, klassieke ronde 

pedaalemmer met uitneembare 

kunststof binnenemmer. Voorzien van 

stevig stalen pedaal waarmee het deksel 
soepel open gaat.
_
Inhoud: 6.0 ltr
Afmeting: l 21.4, b 28.9, h 33.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 009865 1000 9865

2 2 4
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X-Cube pedaalemmer 30 ltr, EKO
_
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: l 29.7, b 36.2, h 63.7 cm
Afvalzakken:  31993000

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, mat RVS VB 936830 3118 9786
 zwart, mat RVS VB 936830 3118 9793
 mat RVS VB 936830 3118 4569

1

X-Cube pedaalemmer 45 ltr, EKO
_
Inhoud: 45.0 ltr
Afmeting: l 33.4, b 43.3, h 65.2 cm
Afvalzakken:  31993017

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, mat RVS VB 936845 3118 9823
 zwart, mat RVS VB 936845 3118 9830
 mat RVS VB 936845 3118 4576

1

6

Serene pedaalemmer, EKO
Eenvoudige pedaalemmer met stijlvol pedaal, geruisloos sluitend deksel en kunststof binnenemmer.  
Voorzien van fingerprint proof coating.
_
Inhoud: 5.0 ltr 8.0 ltr 12.0 ltr 20.0 ltr 30.0 ltr
Afmeting: Ø 20.3, h 29 cm l 30, b 22.6, h 35.5 cm Ø 24.8, h 40 cm Ø 29.2, h 45.5 cm Ø 29.2, h 65 cm
Afvalzakken:  31992966  31992973  31992980  31992997  31993000

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 wit VB 921505 3171 2397 VB 921508 3171 2427 VB 921512 3171 2441 VB 921520 3171 2472 VB 921530 3171 2496
 mat RVS VB 921505 3170 1339 VB 921508 3171 2410 VB 921512 3170 1346 VB 921520 3171 2465 VB 921530 3170 1360

5

Maggey Step bin 30 ltr, EKO
Exclusieve design afvalbak met stijlvol 
pedaal, geruisloos sluitend bolle deksel 
en kunststof binnenemmer. Voorzien van 

fingerprint proof coating.
_
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: Ø 29.2, h 67.1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 911330 3118 3579

X-Cube pedaalemmer, EKO
Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer 

met extra breed pedaal, kunststof 
binnenemmer, gedempt sluitend deksel 
en stay-open functie. De pedaalemmer 

van geborsteld RVS is voorzien van 

fingerprint proof coating en nano zilver 

anti-bacteriële coating. De siliconen 

afdichtingsring zorgt voor het effectief 
vasthouden van nare luchtjes in de 

afvalbak. Tevens zit er een ingebouwd 

geurfilter in het deksel. De opklapbare 

rand houdt de bak open voor het 

makkelijk verwisselen van de afvalzak en/
of het uitnemen van de binnenemmer.

3

Pedaalemmer Luxe Classic  

5 ltr, EKO

Inhoud: 5.0 ltr
Afmeting: Ø 20.5, h 29 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 962405 3118 3388

3

4

Pedaalemmer Luxe Classic  

30 ltr, EKO

Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: Ø 29.5, h 65 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 962430 3118 33714

Pedaalemmer Luxe Classic, EKO 
Eenvoudige afvalbak met stijlvol 
pedaal, geruisloos sluitend deksel en 

kunststof binnenemmer. Voorzien van 

fingerprint proof coating.



B E W U S T
AF VALSCHEIDING

DUURZAME EN FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR 
HET EFFECTIEF, VER ANT WOORD EN 
KOSTENBESPAREND RECYCLEN VAN AF VAL

In onze catalogus v indt u heel veel producten 
voor gescheiden af valinzameling. 
Zo kunt u k iezen voor k leinere af valbakken met 
meerdere compar timenten welke u bij elke 
werkplek kunt plaatsen. 

Maar u kunt ook kiezen voor één centrale unit 
in een kantoor tuin. Het voordeel van een 
centrale unit is dat u over het algemeen 
minder schoonmaak- ledigingskosten heef t . 
Afhankeli jk van o.a. de beschikbare ruimte, het 
budget en de gewoonten van de 
gebruikers kan er een doordachte keuze 
gemaakt worden.
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OLI-Cube Open Top Bin  

10+10 ltr, EKO
_
Inhoud: 20.0 ltr
Afmeting: l 22.5, b 35.5, h 43 cm
Afvalzakken:  31992973

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 903621 3118 4606

2

OLI-Cube Open Top Bin  

20 ltr, EKO_

Inhoud: 20.0 ltr
Afmeting: l 22.5, b 35.5, h 43 cm
Afvalzakken:  31992997

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 903620 3118 4590

3

Round Open Top Bin 2X5 ltr, EKO
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: Ø 24, h 33.5 cm
Afvalzakken:  31992966

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 903811 3118 4613

4

Round Open Top Bin 12 ltr, EKO
Inhoud: 12.0 ltr
Afmeting: Ø 24, h 38 cm
Afvalzakken:  31992980

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 903812 3118 4620

4

OLI-Cube Open Top Bin, EKO
Rechthoekige afvalbak van geborsteld 

RVS met open inworpopening aan de 

bovenzijde. Voorzien van kunststof 
binnenemmer(s) en fingerprint proof 

coating. 

Door het afnemen van de losse top is 

de afvalzak eenvoudig te wisselen en 

blijft de afvalzak netjes uit het zicht.  
De rubberen doppen aan de 

onderzijde beschermen en houden 

de afvalbak op zijn plaats. Stijlvol 
onder een bureau.

Round Open Top Bin, EKO
Ronde afvalbak van geborsteld RVS 

met open inworpopening aan de 

bovenzijde. Voorzien van kunststof 
binnenemmer(s) en fingerprint proof 

coating. 

Door het afnemen van de losse top is 

de afvalzak eenvoudig te wisselen en 

blijft de afvalzak netjes uit het zicht. 

De rubberen doppen aan de 

onderzijde beschermen en houden 

de afvalbak op zijn plaats. Stijlvol 
onder een bureau.

1

2

1

1

3

4



1

Mirage Plus Sensor Recycler 

30+15+15 ltr, EKO
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 30.6, b 48.6, h 65.3 cm
Afvalzakken:  31992997 

 31993000

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 933860 31191291

Mirage Plus Sensor Recycler, EKO
Een stijlvolle sensor afvalbak voor afvalscheiding van geborsteld 
RVS voorzien van fingerprint proof coating. Een ideaal gestapeld 
ontwerp afvalscheider voor optimale ruimtebesparing. 

Het deksel geeft toegang tot een ruim compartiment met 
kunststof binnenemmer van 30 liter en daarnaast een 
compartiment met binnenemmer van 15 liter. Hieronder zit 
een compartiment met binnenemmer van 15 liter, dat 
gemakkelijk toegankelijk is door de uittrekbare lade. Het 
sensormechanisme zorgt voor een hygiënisch gebruik en 
sluit het deksel geruisloos. 

Door het afneembare deksel zijn de afvalzakken eenvoudig 
te wisselen. Werkt op 6 AA batterijen (niet inbegrepen) of 
netstroom via meegeleverde USB kabel.
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2

DeLuxe Phantom Sensor Bin  

45 ltr, EKO
Inhoud: 45.0 ltr
Afmeting: l 46, b 27, h 66 cm
Afvalzakken:  31993017

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 928745 3118 4538

1

DeLuxe Phantom Sensor Bin  

30 ltr, EKO
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: l 37.7, b 25.2, h 62 cm
Afvalzakken:  31993000

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 928730 3118 4545

3

DeLuxe Phantom Sensor Bin 

2 X 20 ltr, EKO
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 46, b 27, h 66 cm
Afvalzakken:  31993024

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 928740 3118 4552

DeLuxe Phantom Sensor Bin, EKO  

Stijlvolle afvalbak van geborsteld RVS met fingerprint proof coating en kunststof binnenemmer(s). Het sensormechanisme 

voorzien van touch switch zorgt ervoor dat de afvalbak zowel d.m.v. een sensor als via de touch knoppen te openen en sluiten is. 
Door het slanke design uitermate geschikt voor smalle ruimten. Het geruisloos sluitend deksel van geborsteld RVS opent in twee 

delen waardoor het gemakkelijk onder werkbladen past. De sensor zorgt voor een hygiënisch gebruik van de afvalbak. Door het 

afneembare deksel is de afvalzak eenvoudig te wisselen. Werkt op 6 AA batterijen (niet inbegrepen).

1

2

3
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1

Essential Recycler pedaalemmer 

15+15 ltr, EKO
_
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: l 38.8, b 46.2, h 41.1 cm
Afvalzakken:  31992997

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 822863 3118 4682
 zwart VB 822844 3118 7744
 mat RVS VB 822830 3118 4682

2

Essential Recycler pedaalemmer 

20+9 ltr, EKO
_
Inhoud: 29.0 ltr
Afmeting: l 38.8, b 46.2, h 41.1 cm
Afvalzakken:  31992973 

 31992997

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 822829 3118 7720
 zwart VB 822837 3118 7737
 mat RVS VB 822829 3118 4699

3

Essential Recycler pedaalemmer 

9+9+9 ltr, EKO
_
Inhoud: 27.0 ltr
Afmeting: l 38.8, b 46.2, h 41.1 cm
Afvalzakken:  31992973

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 822851 3118 7751
 mat RVS VB 822827 3118 4675

Essential Recycler pedaalemmer, EKO
Rechthoekige pedaalemmer van geborsteld RVS met fingerprint 

proof coating. Voorzien van gedempt sluitend kunststof deksel en 
twee of drie kunststof binnenemmers voor het scheiden van afval. 

De stay-open functie vergrendelt het deksel, voor het makkelijk 

schoonmaken van de afvalbak of wisselen van de afvalzak.

4

EcoCasa II recycling pedaalemmer 

20+20 ltr, EKO
Rechthoekige pedaalemmer van 

geborsteld RVS met fingerprint 

proof coating en handige kunststof 
handgrepen. Voorzien van gedempt 

sluitend deksel met ingebouwd geurfilter 

en twee kunststof binnenemmers (2x 

20 liter) voor het scheiden van afval. De 

stay-open functie vergrendelt het deksel, 
voor het makkelijk schoonmaken van de 

afvalbak of wisselen van de afvalzak.
_
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 33.5, b 45, h 65.5 cm
Afvalzakken:  31993024

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 913840 3118 4651

5

EcoCasa II recycling pedaalemmer 

36+24 ltr, EKO
Rechthoekige pedaalemmer van 

geborsteld RVS met fingerprint 

proof coating en handige kunststof 
handgrepen. Voorzien van gedempt 

sluitend deksel met ingebouwd geurfilter 

en twee kunststof binnenemmers (36 + 

24 liter) voor het scheiden van afval. De 

stay-open functie vergrendelt het deksel, 
voor het makkelijk schoonmaken van de 

afvalbak of wisselen van de afvalzak.
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 37.3, b 52.6, h 66 cm
Afvalzakken:  31993024 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat RVS VB 913860 31187065
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E-Cube recycling pedaalemmer 

28+18 ltr, EKO
Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer 
met extra breed pedaal en 2 kunststof 
binnenemmers (18 en 28 ltr). Voorzien 
van gedempt deksel en stay-open 
functie. Aan de binnenzijde van het 
deksel is ruimte voor een carbonfilter 
om geurtjes te voorkomen.

Inhoud: 46.0 ltr
Afmeting: l 34.5, b 50, h 65 cm
Afvalzakken:  31993024 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 black steel VB 926848 31181339
 rood, mat RVS VB 926846 31183425
 wit, mat RVS VB 926846 31183418
 zwart glanzend, 

mat RVS
VB 926846 31667536

 mat RVS VB 926846 31650248

2

X-Cube recycling pedaalemmer 

20+20 ltr, EKO
Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer met 

extra breed pedaal en twee kunststof 
binnenemmers (2x 20 liter). Voorzien van 

gedempt sluitend deksel en stay-open 

functie. De pedaalemmer van geborsteld 

RVS is voorzien van fingerprint proof 

coating en nano zilver anti-bacteriële 

coating. De siliconen afdichtingsring 

zorgt voor het effectief vasthouden van 

nare luchtjes in de afvalbak. Tevens zit er 

een ingebouwd geurfilter in het deksel. 
De opklapbare rand houdt de bak open 

voor het makkelijk verwisselen van de 

afvalzak en/of het uitnemen van de 

binnenemmers.
_
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 33.4, b 43.3, h 65.2 cm
Afvalzakken:  31993024 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, mat RVS VB 936840 31189809
 zwart, mat RVS VB 936840 31189816
 mat RVS VB 936840 31184583
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1

Big Double Master 2x20 ltr, Wesco
Afvalemmer met stevig RVS pedaal en 

twee kunststof binnenemmers (2x 20 

liter) voor het makkelijk scheiden van 

afval. Door het slanke design en het 

pedaal aan de smalle zijde uitermate 

geschikt voor smalle ruimten. Het 

ingebouwde dempersysteem zorgt voor 

het geruisloos sluiten van het RVS deksel. 
Het deksel kan tevens in geopende 

positie vastgezet worden en opent in 

twee delen waardoor de pedaalemmer 

ook gemakkelijk onder een werkblad 

past. Door het handvat aan de voorzijde 

en de ingebouwde wielen makkelijk te 

verplaatsen.
_
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 53.2, b 27.5, h 66.1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 amandel VB 381511-23 1908 8333
 cool grey VB 381511-76 1908 8357
 rood VB 381511-02 1908 8326
 wit VB 381511-01 1908 8319
 zwart VB 381511-62 1908 8340

2

Bo Pedaalemmer 3x11 ltr, 
Brabantia_

Inhoud: 33.0 ltr
Afmeting: l 36.5, b 54, h 44 cm
Afvalzakken:  55116841 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 121104 55121104
 platinum VB 121067 55121067
 wit VB 121005 55121005
 mat RVS FFP VB 121128 55121128

3

Bo Pedaalemmer 11+23 ltr, 
Brabantia
_
Inhoud: 34.0 ltr
Afmeting: l 36.5, b 54, h 44 cm
Afvalzakken:  55116841 

 55115608

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 121227 55121227
 platinum VB 121203 55121203
 wit VB 121142 55121142
 mat RVS FFP VB 121241 55121241

4

Bo Pedaalemmer 36 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 36.0 ltr
Afmeting: l 36.5, b 54, h 44 cm
Afvalzakken:  55115646 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 121463 55121463
 platinum VB 121449 55121449
 wit VB 121388 55121388
 mat RVS FFP VB 121487 55121487

Bo Pedaalemmer, Brabantia
Pedaalemmer voorzien van een sofclose deksel en licht te bedienen 

pedaal. Ruimtebesparend design en kunststof binnenemmer(s). 
Ideaal om afval te scheiden. De grote inwerpopening maakt iets 

weggooien eenvoudig. Gemakkelijk schoon te maken door de 

uitneembare kunststof binnenemmers en geen nare geurtjes door het 

reukdichte deksel. De anti-slip bodem beschermt de vloer en houdt de 

pedaalemmer op zijn plaats.
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2

Bo Touch Bin 11+23 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 34.0 ltr
Afmeting: l 31.5, b 54, h 68 cm
Afvalzakken:  55116841 

 55115608

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 316203 5531 6203
 platina VB 316142 5531 6142
 wit VB 313547 5531 3547
 mat RVS FPP VB 316227 5531 6227

1

Bo Touch Bin 3x11 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 33.0 ltr
Afmeting: l 31.5, b 54, h 68 cm
Afvalzakken:  55116841

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 316067 5531 6067
 platina VB 316043 5531 6043
 wit VB 313523 5531 3523
 mat RVS FPP VB 316081 5531 6081

Bo Touch Bin, Brabantia
Design touch bin op pootjes met tot drie kunststof binnenemmers voor 

afvalscheiding. De ruimtebesparende afvalbak is voorzien van een Soft-
Touch open- en sluitsysteem waardoor het deksel geruisloos opent bij lichte 

aanraking. 

De grote inwerpopening maakt iets weggooien eenvoudig. Gemakkelijk 

schoon te maken door de uitneembare kunststof binnenemmers. De 

verstelbare pootjes met anti-slip zorgen voor een ideale hoogte waardoor 

bukken minder noodzakelijk is.

Bo Touch Bin 36 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 36.0 ltr
Afmeting: l 31.5, b 54, h 68 cm
Afvalzakken:  55115646

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 315824 5531 5824
 platina VB 315787 5531 5787
 wit VB 313509 5531 3509
 mat RVS FPP VB 315848 5531 5848

3

3

2

Bekijk de nieuwste kleuren op 
www.vepabins.nl
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1

Bo Touch Bin Hi 2x30 ltr, Brabantia
Design touch bin extra hoog op pootjes 

met twee kunststof binnenemmers (2x 

30 liter) voor afvalscheiding. 

Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 31.2, b 54.5, h 81.5 cm
Afvalzakken:  55124846

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 130625 5513 0625
 wit VB 130601 5513 0601
 mat RVS FPP VB 130649 5513 0649

2

Bo Touch Bin Hi 60 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 31.2, b 54.5, h 81.5 cm
Afvalzakken:  55126949

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 130229 5513 0229
 wit VB 130205 5513 0205
 mat RVS FFP VB 130267 5513 0267

1

1

2

2

2

1

Bo Touch Bin Hi, Brabantia
Design touch bin extra hoog op 

pootjes. De ruimtebesparende 

afvalbak is voorzien van een Soft-
Touch open- en sluitsysteem 

waardoor het deksel geruisloos 

opent bij lichte aanraking. De grote 

inwerpopening maakt iets weggooien 

eenvoudig. Gemakkelijk schoon 

te maken door de uitneembare 

kunststof binnenemmer(s). Makkelijk 

te verplaatsen door de stevige 

handgrepen. De verstelbare korte 

pootjes met anti-slip zorgen voor 

een ideale hoogte waardoor bukken 

minder noodzakelijk is.

3

Bo Touch Bin 2x30 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 31.2, b 54.5, h 65.6 cm
Afvalzakken:  55124846 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 221484 55221484
 platina VB 221521 55221521
 wit VB 221408 55221408
 mat RVS FPP VB 221422 55221422

3

Bo Touch Bin, Brabantia
Grote afvalbak voorzien van een 

Soft-Touch open- en sluitsysteem. 
Ruimtebesparend design. De grote 

inwerpopening maakt iets weggooien 

eenvoudig. Gemakkelijk schoon te 

maken door de uitneembare kunststof 
binnenemmer(s) en geen nare geurtjes 

door het reukdichte deksel. Makkelijk te 

verplaatsen door de stevige handgrepen.  
De anti-slip bodem beschermt de vloer 

en houdt de afvalbak op zijn plaats.

Bo Touch Bin 60 ltr, Brabantia
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 31.2, b 54.5, h 65.6 cm
Afvalzakken:  55126949 

Kleur: Model: Bestelnr.:
 mat zwart VB 223020 55223020
 platina VB 223068 55223068
 wit VB 223006 55223006
 mat RVS FPP VB 223082 55223082

4

4

Bekijk de nieuwste kleuren op 
www.vepabins.nl
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4

Intelligent Waste Afvalzak  

IW4 30 liter
Custom-fit extra sterke afvalzakken voor 

Pedaalemmer Intelligent Waste Titan. 
Voorzien van trekbandsluiting om de 

afvalzak eenvoudig dicht te binden.
_
Inhoud: 30.0 ltr

Kleur: Model: Bestelnr.:
 VB 300277 2030 0277

3

Intelligent Waste Geurfilter Set 

van 2 Stuks, Joseph Joseph
Set van twee carbon geurfilter. Voorkomt 

nare luchtjes in de IntelligentWaste unit.
_
Afmeting: l 12.2, b 11.5, h 2.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 300055 2030 0055

2

Intelligent Waste Titan 30
_
Inhoud: 30.0 ltr
Afmeting: l 34.4, b 39, h 68.4 cm
Afvalzakken:  20300277
Extra’s: Intelligent Waste Geurfilter Set 

van 2 Stuks, Joseph Joseph, 2030 
0055

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 300345 2030 0345
 stone VB 300369 2030 0369
 mat RVS, zwart VB 300307 2030 0307

1

Intelligent Waste Titan 20 Slim 

Kan dankzij het compacte design in een 

kleine ruimte geplaatst worden.

Inhoud: 20.0 ltr
Afmeting: l 30, b 34.5, h 68 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 stone VB 300390 20300390
 mat RVS, zwart VB 300376 20300376

Stijlvolle pedaalemmer met ingebouwde, 
hygiënische afvalcompressor die het afval 
in de afvalbak aandrukt. Hierdoor kan er 

tot 3x zoveel afval in en hoeft de afvalzak 

minder vaak verwisseld te worden. 

Titan’s gepatenteerde drukmechanisme 

zorgt ervoor dat het afval via een 

eenvoudige bediening van de handgreep 

gecomprimeerd wordt, zonder direct 

contact met het afval.

Voorzien van stevig pedaal en in het 

deksel geïntegreerd geurfilter. Een 

milieuvriendelijke oplossing die door 

het design van fingerprint proof RVS met 

kunststof details een echte blikvanger 

vormt in iedere ruimte.
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1

RecycloKick 3
Met aluminium binnenemmers 

3x 34 liter.

Inhoud: 102.0 ltr
Afmeting: l 73.8, b 46, h 69.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grafietgrijs VB 191390 3119 1390

2

RecycloKick 2
Met  aluminium binnenemmers 

2x 34 liter.

Inhoud: 68.0 ltr
Afmeting: l 50.8, b 46, h 69.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grafietgrijs VB 191406 3119 1406

2

4

Bekerinzet RecycloKick
Bekerinzet van hoogwaardig aluminium 

passend in de binnenemmer van de 

RecycloKick. Netjes afgewerkt met spijlen 

zonder scherpe randen. Voorzien van 

4 gaten met een diameter van 83 mm, 
gangbaar voor de meeste bekers. Door 

het efficiënte stapelsysteem passen er 

tot 3x meer bekers in.
_
Afmeting: l 29, b 19.3, h 55.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 aluminium VB 191413 3119 1413

4

8

3

Recycling Stickers RecycloKick - 

Engels of duits
Stickers voor de RecycloKick om de 

verschillende afvalstromen kenbaar te 

maken. Stickervel Engels: Waste, Paper, 
PMP, Organic, Plastic. Duits: Restm√ºll, 
Verpackung, Papier, Bio.
Taal: Model: Bestelnr.:

 Engels VB 191420 3119 1420
 Duits VB 191444 3119 1444

5

RecycloFlex 60
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 34.3, b 26.3, h 70.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 191451 3119 1451
 zwart VB 191437 3119 1437

5

8

Bekerinzet RecycloFlex 60
Bekerinzet van hoogwaardig aluminium 

passend in de RecycloFlex 60. Netjes 

afgewerkt met spijlen zonder scherpe 

randen. Voorzien van 3 gaten met een 

diameter van 83 mm, gangbaar voor 

de meeste bekers. Door het efficiënte 

stapelsysteem passen er tot 3x meer 

bekers in.
_
Afmeting: l 30.7, b 21.5, h 67.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 aluminium VB 191581 3119 1581

7

RecycloFlex klep 60
Klep van hoogwaardig aluminium met 

fijnstructuur poedercoating om de 

inwerpopening van de RecycloFlex 60 

af te sluiten. Eenvoudig te bevestigen 

door middel van een bout-moer 

verbinding (inbegrepen). Voorzien van 

dempingsysteem waardoor de klep 

geruisloos sluit.
Afmeting: l 31.8, b 18, h 2.3 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 191505 31191505
 zwart VB 191499 31191499

7

6

Recycling Stickers RecycloFlex - 

Engels of Duits
Stickers voor de RecycloFlex om de 

verschillende afvalstromen kenbaar te 

maken. Stickervel Engels: Waste, Paper, 
PMP, Organic, Plastic. Duits: Restm√ºll, 
Verpackung, Papier, Bio.

_Kleur: Model: Bestelnr.:
 Engels VB 191512 3119 1512
 Duits VB 191529 3119 1529

6

RecycloKick 
Robuuste, brandveilige pedaalemmer voor professioneel gebruik. 
Hoogwaardige Nederlandse productie van aluminium met binnenemmers 

en geruisloos sluitend deksel. Het brede pedaal van RVS is stevig en conform 

HACCP-richtlijn. De aluminium binnenemmers  zijn voorzien van een 

zakklemsysteem waardoor de afvalzak efficiënt verwisseld kan worden en de 

afvalzak netjes op zijn plaats blijft. De muurafstandhouders zorgen ervoor 

dat het deksel de muur niet raakt bij openen. Nederlandse recycling stickers 

om de verschillende afvalstromen duidelijk te maken meegeleverd. Recycling 

stickers in andere talen separaat leverbaar. Bijpassende bekerinzet optioneel 
verkrijgbaar.

RecycloFlex 60
Modulaire afvalbak met open top en voorzien van afvalzakhouderring. 
Hoogwaardige Nederlandse productie van aluminium met fijnstructuur 

poedercoating. De afneembare open top zorgt ervoor dat de afvalzak 

snel verwisseld kan worden. Wordt geleverd inclusief koppelstukjes 

om meerdere modules naast elkaar te kunnen koppelen en daarmee 

een afvalstation te creëren. Nederlandse recycling stickers om de 

verschillende afvalstromen duidelijk te maken meegeleverd. Recycling 

stickers in andere talen separaat leverbaar. Optioneel af te sluiten 

met eenvoudig te bevestigen klep voorzien van dempingsysteem. 
Bijpassende bekerinzet apart verkrijgbaar.

1

1

4
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3

Lune Split 3 afvalscheidingsunit
Tijdloze design afvalscheidingsunit van 

hoogwaardig gegalvaniseerd staal met 

gekleurde fractieringen  in het deksel. 
Geschikt voor 3 afvalstromen (3x 38 liter), 
waarvan 2 met ronde inwerpopening 

(plastic, papier) en 1 (restafval) 
voorzien van een gesloten deksel. Deze 

ergonomische oplossing is verrijdbaar 

en heeft een snelwisselsysteem 

en uitneembare inserts waardoor 

het mogelijk is om de fracties per 

inzamelmiddel uit te wisselen of te 

variëren. Een ware blikvanger op kantoor, 
in een schoolgebouw of openbare 

ruimte.
_
Inhoud: 114.0 ltr
Afmeting: l 98, b 30, h 71 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, antraciet VB 730858 9273 0858

3

4

Lune Split 4 afvalscheidingsunit
Tijdloze design afvalscheidingsunit van 

hoogwaardig gegalvaniseerd staal met 

gekleurde fractieringen in het deksel. 
Geschikt voor 4 afvalstromen (4x 38 liter), 
waarvan 2 met ronde inwerpopening 

(plastic, papier), 1 fractie (restafval) met 

gesloten deksel en 1 (bekers) voorzien 

van bekerbuizen. Deze ergonomische 

oplossing is verrijdbaar en heeft een 

snelwisselsysteem en uitneembare 

inserts waardoor het mogelijk is om de 

fracties per inzamelmiddel uit te wisselen 

of te variëren. Een ware blikvanger 

op kantoor, in een schoolgebouw of 

openbare ruimte.
_
Inhoud: 153.0 ltr
Afmeting: l 120, b 30, h 71 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, antraciet VB 730841 9273 0841

4

1

2

Lune Binc afvalbak 3-stroom met 

open deksel
Fraaie design afvalbak van staal met open 

kunststof touch deksel. Geschikt voor 3 

afvalstromen (15, 20 en 15 liter). 

Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 56, b 36, h 68 cm
Extra’s: Wielenset voor Lune Binc afval-

bak, 9273 0827

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, zwart VB 730704 9273 0704
 zwart VB 730728 9273 0728

2

1

Lune Binc afvalbak 3-stroom met 

gesloten deksel
Fraaie design afvalbak van staal met dicht 

kunststof touch deksel. Geschikt voor 3 

afvalstromen (15, 20 en 15 liter). 
_
Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 56, b 36, h 68 cm
Extra’s: Wielenset voor Lune Binc afval-

bak, 9273 0827

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit, zwart VB 730667 9273 0667
 zwart VB 730681 9273 0681

2

De Schoonheid van circulariteit
De producten van Lune hebben 
niet alleen een tijdloos design, maar 
kenmerken zich bovendien als duurzame 
en circulaire afvalscheidingsoplossingen.

Lune Binc 
Standaard voorzien van 4 wielen waardoor verrijdbaar en makkelijk te 
verplaatsen. Dankzij een slimme uitsparing zijn de afvalzakken eenvoudig 

vast te klikken en tevens snel te wisselen. Door de ronde vormen is de 

afvalbak makkelijk schoon te houden. De Binc staat bovendien voor 

circulariteit: de kunststof onderdelen worden vervaardigd uit ingezameld 

afval. Stickers met symbolen in diverse talen meegeleverd. Een mooie, 
functionele en duurzame oplossing voor afvalscheiding op kantoor in één 

systeem.
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Lune Paxa
Afvalinzamelingsunit van gegalvaniseerd staal met stijlvolle en duurzame bamboe  

open top met gekleurde fractieaanduiding en label. Makkelijk te legen. Modulair en  

koppelbaar. Doordat de elementen gekoppeld worden middels magneten kunnen  

de afvalbakken in de lengte maar ook als cluster gekoppeld worden. Dit maakt de  

Paxa zeer flexibel en een ideale afvalscheidingsoplossing op elke locatie.

1

Inhoud: 34.0 ltr 65.0 ltr
Afmeting: l 24, b 24, h 60 cm l 30, b 30, h 72 cm

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 wit, bamboe, blauw VB 730889 9273 0889 VB 730933 9273 0933
 wit, bamboe, grijs VB 730865 9273 0865 VB 730919 9273 0919
 wit, bamboe, groen VB 730896 9273 0896 VB 730940 9273 0940
 wit, bamboe, oranje VB 730872 9273 0872 VB 730926 9273 0926

2

Inhoud: 34.0 ltr 65.0 ltr
Afmeting: l 24, b 24, h 60 cm l 30, b 30, h 72 cm

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 wit, bamboe   9273 0902 VB 730957 9273 0957

3

Deksel voor Lune Paxa  Medium
Stalen klep om de Paxa 

afvalzamelingsunit bestemd voor het 

GFT-afval af te sluiten en nare geurtjes te 

voorkomen.  Makkelijk te bevestigen.
_
Kleur: Model: Bestelnr.:

 groen VB 730964 9273 0964

3

4

Deksel voor Lune Paxa Large
Stalen klep om de Paxa 

afvalzamelingsunit af te sluiten en nare 

geurtjes te voorkomen.  Makkelijk te 

bevestigen.
_
Kleur: Model: Bestelnr.:

 grijs VB 191727 3119 1727
 groen VB 730971 9273 0971
 oranje VB 191710 3119 1710

Lune Paxa Bekerbak
Afvalinzamelingsunit van gegalvaniseerd staal met stijlvol en duurzaam 

bamboe deksel met 3 bekeropeningen en label. De unit is voorzien van 3 

buizen waardoor de bekers gestapeld ingezameld worden en er tot 3x meer 

bekers in de afvalbak gaan. Makkelijk te legen. Modulair en koppelbaar. 
Doordat de elementen gekoppeld worden middels magneten kunnen de 

afvalbakken in de lengte maar ook als cluster gekoppeld worden. Dit maakt 

de Paxa zeer flexibel en een ideale afvalscheidingsoplossing op elke locatie.
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3

Top modulaire afvalscheidingsunit 60 ltr
Degelijke top van gepoedercoat staal voor de modulaire 

afvalscheidingsunit 60 liter. In verschillende kleuren 

beschikbaar om de diverse afvalstromen te kunnen 

onderscheiden. De top valt mooi in de unit waardoor  

een strak afvalscheidingsstation gecreëerd kan worden.
Afmeting: l 25.5, b 33.5, h 2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 blauw VB 191192 3119 1192

 donkergrijs VB 191161 3119 1161
 geel VB 191208 3119 1208
 groen VB 191215 3119 1215
 oranje VB 191222 3119 1222
 rood VB 191185 3119 1185
 wit VB 191178 3119 1178

2

Binnenbak modulaire 

afvalscheidingsunit 60 ltr
Robuuste, verzinkte binnenbak voor 

de modulaire afvalscheidingsunit 60 

liter. Voorzien van uittrekbare hengsels 

waardoor de binnenbak gemakkelijk uit 

de afvalbak getild kan worden.
_
Afmeting: l 20.7, b 29.4, h 64.1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 verzinkt VB 191253 3119 1253

Modulaire afvalscheidingsunit  60 ltr
Zeer degelijke modulaire afvalbak van gepoedercoat staal voorzien van 

zakhoudbeugels en verstelbare pootjes. Inclusief connectiemateriaal 
waardoor meerdere units aan elkaar gekoppeld kunnen worden om een 

afvalscheidingsstation voor meerdere afvalstromen te creëren. Functioneel 
en robuust. Gunstige prijs-kwaliteitverhouding. De afvalbak wordt zonder 

top geleverd. De top kan apart besteld worden en is in verschillende 

kleuren beschikbaar om de diverse afvalstromen te kunnen onderscheiden. 
Optioneel is tevens een binnenbak leverbaar.

2

1

1

Modulaire afvalscheidingsunit  

60 ltr

Inhoud: 60.0 ltr
Afmeting: l 26.3, b 33.5, h 70 cm
Extra’s: Top modulaire afvalscheidings-

unit 60 ltr, (zie nr 3)

Kleur: Model: Bestelnr.:
 donkergrijs VB 191239 3119 1239
 wit VB 191246 3119 1246
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A F V A L S C H E I D I N G
REC YCLINGPROGR AMMA

Nederland produceer t elk jaar 60 miljard kilo 
af val. Af val is overal. We doen veel om de 
af valstroom op verantwoorde wijze te 
verwerken. Ook binnen bedrijven speelt 
af valmanagement een steeds grotere rol. 

Af valpreventie, goedkopere af voer van af val 
en af valscheiding zijn niet meer weg te 
denken binnen iedere duurzame organisatie. 
Steeds meer bedrijven streven naar een hoog 
af valscheidingspercentage met als doel een 
aanzienli jke volumereductie van de stroom 
restaf val.

Dit is immers de duurste stroom om af te 
voeren en reductie van restaf val zorg t voor 
een duideli jke daling in de af voerkosten. 
Naast dit kostenvoordeel creëer t 
af valscheiding bewustwording binnen een 
duurzame organisatie en straalt dit ook een 
zekere mate van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen uit . 

Door af val te scheiden kunnen bepaalde 
af valstof fen hergebruik t worden; dit spaar t 
grondstof fen en energie uit . Hierdoor zijn er 
minder nadelige milieuef fecten want er hoef t 
minder af val verbrand of gestor t te worden, 
dus een kleinere CO2 uitstoot.

Indien u het gescheiden inzamelen van af val 
in wenst te gaan voeren binnen uw 
organisatie is het zaak dat u de volgende  
4 stappen eerst doorloopt:

•  Analyseer de behoeften: Welke 
af valstromen wilt u gescheiden inzamelen?

•  Formuleer de doelstellingen; 
kostenbesparing , uitstraling van uw bedrij f 
en/of realisatie van minder nadelige 
milieuef fecten.

•  Kies de juiste producten en pas recycling 
toe.

•  Communicatie naar personeel, 
schoonmakers. Het succes van het 
recyclingprogramma staat of valt immers 
met de gebruiker.

TIP: breng gedurende een reguliere maand de 
hoeveelheid af val binnen uw bedrij f in kaar t , 
pas ver volgens af valscheiding toe en bepaal 
met hoeveel k ilo u de hoeveelheid restaf val 
kunt beperken. Met deze gegevens kunt u het 
gesprek aangaan met uw af valinzamelaar en 
kijken hoeveel geld u kunt besparen als het 
af val voor taan gescheiden opgehaald wordt.

Wenst u meer informatie m.b.t . het invoeren van een recyclingprogramma en wenst u  
advies op maat, neemt u dan contact met ons op. +31 0223 66 83 83  verkoop@vepabins.nl
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Circulaire Afvalbak BrickBin 

Plastic 65 ltr

Inhoud: 65.0 ltr
Afmeting: l 35, b 35, h 70 cm
Extra’s: Verbindingsschroeven BrickBin, 

3119 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, oranje VB 192373 3119 2373
 wit, oranje VB 192410 3119 2410
 zwart, oranje VB 192458 3119 2458

Circulaire Afvalbak BrickBin 

Organic 65 ltr

Inhoud: 65.0 ltr
Afmeting: l 35, b 35, h 70 cm
Extra’s: Verbindingsschroeven BrickBin, 

3119 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, groen VB  3119 2403
 wit, groen VB 192441 3119 2441
 zwart, groen VB 192489 3119 2489

Circulaire Afvalbak BrickBin  

Waste 65 ltr_

Inhoud: 65.0 ltr
Afmeting: l 35, b 35, h 70 cm
Extra’s: Verbindingsschroeven BrickBin, 

3119 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, grijs VB 192397 3119 2397
 wit, grijs VB 192434 3119 2434
 zwart, grijs VB 192472 3119 2472

Circulaire Afvalbak BrickBin  

Paper 65 ltr
_
Inhoud: 65.0 ltr
Afmeting: l 35, b 35, h 70 cm
Extra’s: Verbindingsschroeven BrickBin, 

3119 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, blauw VB 192380 3119 2380
 wit, blauw VB 192427 3119 2427
 zwart, blauw VB 192465 3119 2465

Circulaire Bekerbak BrickBin Cups 

65 ltr
_
Inhoud: 65.0 ltr
Afmeting: l 35, b 35, h 70 cm
Extra’s: Verbindingsschroeven BrickBin, 

3119 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart, geel VB 193325 3119 3325

Circulaire Afvalbak BrickBin 65 ltr
Duurzame afvalbak van uw gerecyclede plastic om afval 
gescheiden in te zamelen. Nederlandse productie gemaakt van 
gerecycled plastic (HDPE) bestaande uit doppen en verpakkingen 
die middels een rotatiegietproces vervaardigd wordt. 100% 
circulair.

De afvalscheidingsunit heeft een scharnierend deksel met 
gekleurde aluminium plaat voorzien van symbool en tekst om  
de afvalstroom aan te duiden.
 
• Plastic, Papier en Restafval met opening (Ø 20 cm).
• Organic/GFT afval voorzien van klepdeksel (opening Ø 20 cm).
• Bekers met 5 gaten (openingen Ø8 cm).
 
De geïntegreerde zakhoudbeugels zorgen ervoor dat de  
afvalzakeenvoudig te klemmen is. Optioneel is er een kunststof 
schroevenset beschikbaar om meerdere bakken te koppelen  
tot afvalscheidingsstation.

De Nederlandse fabrikant is gespecialiseerd in 
design producten van recyclebare materialen 
waardoor het zelfs mogelijk is om van ‘eigen’ 
afvalstromen customized afvalbakken te laten 
produceren. 

Vraag naar de mogelijkheden.
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Empty Bag

Cutter

2

Janibell T330 Afvalbak 75,7 ltr
Fraaie, slanke afvalbak van staal met 

speciaal oneindig afvalzaksysteem, 
waardoor geen overbodig plastic 

verspild wordt. Voorzien van verstelbare 

rubberen voetjes. De deur aan 

de voorzijde voorziet in een arbo-
verantwoorde lediging. Het verwisselen 

van de biologisch afbreekbare 

afvalzakken is efficiënt en eenvoudig. U 

snijdt de afvalzak af aan de binnenzijde 

van de deur, maakt een knoop en creëert 

daarmee een nieuwe afvalzak. Kortom, 
een flexibele, stijlvolle, duurzame en 

efficiënte oplossing voor de publieke 

ruimte.

Inhoud: 75,7 tr
Afmeting: l 32.3, b 35.7, h 91.3 cm
Afvalzakken:  33002508

Kleur: Model: Bestelnr.:
 metallic zilver VB 002454 3300 2454
 zwart VB 002478 3300 2478

2

1

Janibell Afvalscheidingsstation 

3x75,7 ltr
Stijlvol en efficiënt afvalscheidingsstation 

van staal met 3 compartimenten. Het 

systeem werkt met de speciale Janibell 
oneindige afvalzakken waardoor geen 

overbodig plastic verspild wordt. Tevens 

is het legen van de afvalbak 50 procent 

sneller en gebeurt dit horizontaal via 

de deuren, waardoor arbo-technisch 

verantwoord. De speciale afvalzakken 

zijn gemaakt van 20 procent gerecycled 

materiaal en bio-afbreekbaar. Na het 

openen van de deuren aan de voorzijde, 
snijdt u de afvalzak af, maakt een knoop 

en creëert daarmee een nieuwe afvalzak. 
Kortom, een stijlvolle, efficiënte en 

duurzame afvalscheidingsoplossing voor 

kantoor en de publieke ruimte.

Inhoud: 227,1 tr
Afmeting: l 32.2, b 106.8, h 86.9 cm
Afvalzakken:  33002508

Kleur: Model: Bestelnr.:
 metallic zilver VB 002089 3300 2089

4

Janibell Afvalzakken  

navulling 330 serie
Uniek oneindig afvalzaksysteem 

dat verspilling van plastic voorkomt. 
Wanneer de onderzijde is afgeknoopt, 
wordt er een nieuwe zak gevormd. 
Hierdoor is het wisselen van de 

afvalzak zeer efficiënt en eenvoudig. De 

afvalzakken zijn gemaakt van 20 procent 

gerecycled materiaal en zijn biologisch 

afbreekbaar, sterk en flexibel.
_
Kleur: Model: Bestelnr.:

 wit VB 002508 3300 2508

3

Janibell Luier pedaalemmer 43 ltr
_
Inhoud: 43.0 ltr
Afmeting: l 29, b 42.2, h 68 cm
Afvalzakken:  33002539

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 002225 3300 2225

Janibell Luier pedaalemmer 

Grote capaciteit luieremmer met voetpedaal van ABS kunststof. Hygiënisch door het handenvrij 
gebruik. Het systeem werkt tevens geurvrij door het dubbele deksel met geurafsluiting. Door het 

oneindig afvalzaksysteem en de deur aan de voorzijde is het verwisselen van de afvalzak efficiënt 

en eenvoudig. U snijdt de afvalzak af aan de binnenzijde van de deur, maakt een knoop en creëert 

daarmee een nieuwe afvalzak. De bio-afbreekbare afvalzakken zijn duurzaam en voorkomen het 

verspillen van plastic. Ideaal voor commerciële omgevingen zoals ziekenhuizen, kraamhotels en 

kinderdagverblijven. Capaciteit 50-100 luiers per lediging. Tot 30 ledigingen per pak.
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1

Tommee Tippee Sangenic  

Twist & Click Luieremmer
_
Afmeting: l 29.7, b 26.2, h 39 cm
Extra’s: Navulcassettes Twist voor 

luierwegwerpsysteem 1x12 stuks, 
Tommee Tippee, 1551 0217

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 510013 15510013

Tommee Tippee Sangenic Twist & Click Luieremmer
Kunststof luieremmer met speciaal afvalzaksysteem. Elke luier wordt in 3 stappen bacterievrij, geurloos en luchtdicht verpakt in 

de emmer, waardoor er geen luchtjes vrij komen tijdens het openen en het deksel schoon en fris blijft. Voordelig in gebruik. Voor 

ca. 30 luiers. Te gebruiken met de Twist navulcassettes. De speciale bacterie dodende folie voorkomt de kans op besmetting, ook 

voor langere tijd. Doodt 99% van de bacteriën bij aanraking met folie. De navulcassette gaat tot ongeveer 1 maand mee.
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6

Minimax rechthoekig 5 ltr
_
Inhoud: 5.0 ltr
Afmeting: l 20.5, b 24.6, h 21.6 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188062 3118 8062

5

Minimax rechthoekig 7 ltr
_
Inhoud: 7.0 ltr
Afmeting: l 20.5, b 24.6, h 26.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188079 3118 8079

7

Minimax vierkant 7 ltr
_
Inhoud: 7.0 ltr
Afmeting: l 21.2, b 21, h 25.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188086 3118 8086 7

8

Minimax vierkant 10 ltr
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: l 23.8, b 23.7, h 29.7 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188093 3118 8093

9

Minimax vierkant geventileerd 10 ltr
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: l 26.3, b 25.1, h 27.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188109 3118 8109

1

Batterymax 3 ltr
Container voor het veilig inzamelen 

van lege batterijen. De container met 

geïntegreerde handgreep is gemaakt 

van hoogwaardig transparant kunststof 
en heeft een gekleurd zelfborgend 

schroefdeksel met kindveilige 

toegangsdop.
_
Inhoud: 3.0 ltr
Afmeting: l 20.2, b 19.2, h 27.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 transparant, 

paars
VB 188048 3118 8048

 transparant, 
rood

VB 188055 3118 8055

3

Umimax geventileerd 7,5 ltr
Afvalemmer van gerecycled kunststof 
met scharnierend deksel, ideaal voor 

GFT-afval. Het hengsel maakt het 

verplaatsen makkelijk en dient tevens als 

vergrendeling. De afvalemmer is rondom 

voorzien van ventilatieopeningen.
_
Inhoud: 7.5 ltr
Afmeting: l 22.3, b 26.4, h 22.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188116 3118 8116

4

Umimax geventileerd met 

zakhouder 10 ltr
Afvalemmer van gerecycled kunststof 
met scharnierend deksel en zakhouder, 
geschikt voor GFT-afval. Het hengsel 
maakt het verplaatsen makkelijk en 

dient tevens als vergrendeling. De 

afvalemmer is rondom voorzien van 

ventilatieopeningen.
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: l 23.6, b 28.3, h 33.6 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188130 3118 8130

2

Umimax geventileerd 10 ltr
Afvalemmer van gerecycled kunststof 
met scharnierend deksel, ideaal voor 

GFT-afval. Het hengsel maakt het 

verplaatsen makkelijk en dient tevens als 

vergrendeling. De afvalemmer is rondom 

voorzien van ventilatieopeningen.
_
Inhoud: 10.0 ltr
Afmeting: l 22.3, b 26.4, h 30.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 bruin VB 188123 3118 8123

Minimax
Afvalemmer van gerecycled kunststof met scharnierend deksel. De afvalbak heeft 

een grote inwerpopening, hierdoor is het weggooien van voedselresten vanaf 
borden of snijplanken gemakkelijk. De afgeronde hoeken zorgen ervoor dat de 

afvalemmer makkelijk schoon te maken is en hygiënisch in gebruik. Het hengsel 
maakt het verplaatsen makkelijk en dient tevens als vergrendeling.

8
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1

Polymax afvalscheidingsbak 40 ltr
De Polymax afvalbak van kunststof 
is gebruiksvriendelijk, hygiënisch en 

veelzijdig en daarmee de perfecte 

afvalscheidingsoplossing voor veel 
situaties. De gekleurde scharnierende 

deksels hebben een afvalzakhouder 

die de afvalzak op zijn plek en uit het 

zicht houdt. De tussenstukken die 

de compartimenten scheiden, zijn  

verwijderbaar waardoor de afvalbak 

makkelijk schoon te maken is.
_
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 29.6, b 49.7, h 42 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, groen, geel, 

blauw
VB 188147 3118 8147

3

Inhoud: 35.0 ltr 45.0 ltr
Afmeting: l 38.5, b 39.5, h 41.1 cm l 38.5, b 39.5, h 50.1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 grijs, blauw VB 187867 3118 7867 VB 187904 3118 7904
 grijs, bruin VB 187850 3118 7850 VB 187898 3118 7898
 grijs, groen VB 187836 3118 7836 VB 187874 3118 7874
 grijs, oranje VB 187843 3118 7843 VB 187881 3118 7881

EasyMax
Stapelbare kunststof afvalbak voor binnengebruik. De afvalbak 

is toegankelijk door het liften van de klep aan de voorzijde. 
Het deksel is tevens volledig te openen voor het inwerpen 

van groter afval of om de bak te legen. Het hengsel maakt 

eenvoudig transport mogelijk en kan worden gebruikt als 

vergrendelingsmechanisme. Beschikbaar met verschillende 

kleuren deksels. Ideaal voor het kleinschalig scheiden van afval.

2

Easytech 40 ltr
Stapelbare kunststof afvalbak voor 

binnengebruik. Voorzien van grote 

klepopening aan de voorzijde voor 

makkelijke toegankelijkheid. Het deksel 
is tevens volledig te openen voor het 

inwerpen van groter afval of om de bak 

te legen. Het hengsel maakt eenvoudig 

transport mogelijk en kan worden 

gebruikt als vergrendelingsmechanisme. 
Beschikbaar met verschillende kleuren 

deksels. Ideaal voor afvalscheiding.
_
Inhoud: 40.0 ltr
Afmeting: l 48.8, b 40, h 48.3 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, blauw VB 188017 31188017
 grijs, bruin VB 188024 31188024
 grijs, groen VB 188031 31188031
 grijs, oranje VB 188000 31188000
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Inhoud: 49.0 ltr 87.0 ltr
Afmeting: l 56.5, b 28.4, h 66.3 cm l 56, b 40.1, h 76.2 cm
Extra’s: Slim Jim koppelbare kunststof dolly, Rubbermaid, 7623 1984

Stalen dolly met poedercoating, Rubbermaid, 0191 0857
Slim Jim enkelvoudige RVS dolly, Rubbermaid, 7622 7970
Slim Jim dubbele RVS dolly, Rubbermaid, 7622 7987
Slim Jim driedubbele RVS dolly, Rubbermaid, 7622 7994
Slim Jim vierdubbele RVS dolly, Rubbermaid, 7622 8007

 

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 blauw VB 237672 8762 3767 VB 237733 8762 3773
 grijs VB 237634 8762 3763 VB 237696 8762 3769
 groen VB 237689 8762 3768 VB 237740 8762 3774

Slim Jim Under-Counter container, Rubbermaid
Zeer sterke en praktische container van hoogwaardig polyethyleen. De grote schuine 

opening biedt onder een toonbank 2x meer toegang dan de traditionele Slim Jim 

containers. Hierdoor hoeft de container niet meer onder de toonbank vandaan te 

worden getrokken, wat de productiviteit van de gebruiker verhoogd.  
Met geïntegreerde luchtsleuven waardoor minder trekkracht nodig is om de afvalzak 

te verwijderen. Vier doortrekopeningen en treksluitingen zorgen voor een snelle 

en eenvoudige bevestiging van de afvalzak, zonder knopen te hoeven leggen. 
Handgrepen aan de basis en de rand verbeteren de grip en maken heffen en legen 

eenvoudiger. Kortom, een doeltreffende oplossing onder een balie of werkbank.
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2

BonTon met inwerpopening 70 ltr
Afvalscheidingsmodule van 100% 

gerecycled polypropyleen uit bouw- 

en sloopafval en grofvuil. Doordat er 

bij de productie gebruik is gemaakt 

van gerecyclede kunststoffen heeft 

iedere unit een uniek uiterlijk. Modulair 

systeem, klik eenvoudig verschillende 

modules aan elkaar tot een complete 

afvalscheidingsunit. De module heeft 

een kunststof binnenemmer en is 

voorzien van een gekleurde sticker om de 

afvalstroom aan te duiden (Nederlandse 

tekst). De BonTon is tevens zonder 

bestickering leverbaar. Afwijkende 

stickers op aanvraag. Perfect passende 

afvalzakken om de BonTon schoon te 

houden zijn apart te bestellen.
_
Inhoud: 70.0 ltr
Afmeting: l 43, b 28, h 77.1 cm
Afvalzakken:  92012060

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 012107 9201 2107

1

Container met papiergleuf en slot
Kunststof container met in het deksel  
een gleuf voor vertrouwelijk afval. 
Voorzien van slot aan de voorzijde  

van de container.
_
Inhoud: 120.0 ltr
Afmeting: l 55.5, b 47.9, h 97.4 cm
Afvalzakken:  31658527

Kleur: Model: Bestelnr.:
 blauw VB 120400 3118 8246

3

Zakhouder ProfiLine MSS XXXL 120 

ltr, Hailo
Groot volume afvalzakhouder bestaande 

uit aluminium buizen met ABS kunststof 
deksel en bodemplaat. Voorzien 

van geïntegreerd aluminium frame 

met rubberen ring voor eenvoudige 

bevestiging van de afvalzak. Door 

meerdere afvalzakhouders aan elkaar te 

koppelen met het clipsysteem makkelijk 

uitbreidbaar tot afvalscheidingsstation.
_
Inhoud: 120.0 ltr
Afmeting: l 45, b 43, h 97 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 091277 1260 9127

Kijk voor de speciale, perfect 
passende afvalzakken van 
BonTon op www.vepabins.nl

2
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D U U R Z A A M
BUITEN AF VALBAKKEN

HOUDT DE OMGEVING SCHOON

Wij introduceren onder andere een zeer mooie 
li jn robuuste, degeli jke buitenbakken van het 
merk BINsystem. Laat u verrassen door de 
kwaliteit , veelzijdigheid en 
functionaliteit van dit merk. 

Naast deze producten van gepoedercoated 
staal hebben wij ook een uitgebreide reeks 
(nieuwe) kunststof buitenbakken. 

Voor bevestiging aan een paal/hek , vri js taand 
of bevestiging aan de v loer, kor tom: voor elke 
toepassing is er wel een geschik te buiten 
af valbak te v inden binnen ons assor timent. 

GEEF ZWERFAF VAL GEEN K ANS

ZWERFAF VAL ZORGT VOOR VEEL ERGERNIS. 
Het trek t ongedier te aan en het opruimen kost 
honderden miljoenen euro’s per jaar. 
Bovendien is zwer f vuil slecht voor natuur, dier 
en mens. Het duur t vaak lang voordat 
zwer faf val is afgebroken, zelfs natuurli jk af val 
zoals een bananenschil bli j f t lang bestaan. 
Sommige stof fen, zoals glas en plastic , breken 
zelfs helemaal niet af. 

Daarnaast is veel zwer faf val lastig om op te 
ruimen, bijvoorbeeld omdat het niet goed 
bereikbaar is (bij bankjes, paaltjes en in het 
groen), of omdat het ergens aan vast k leef t 
(kauwgom) of in de grond getrapt wordt 
(sigaret tenpeuken). 
Kor tom: zwer f vuil bli j f t lang in het milieu 
aanwezig.

Openbare af valbakken plaatsen en die ook 
ti jdig legen is de belangrijkste stap in de 
aanpak van zwer faf val. 

SCHOON HOUDT SCHOON
Regelmatig schoon houden is dé methode om 
een plek zwer faf valvrij te houden.
 
Met een goed doordacht geplaatste af valbak 
houd je de omgeving schoner. 

TIPS VOOR EFFECTIEVE AF VALBAKKEN:
•  Frisse kleuren werken het beste.
•  Vergroot de v indbaarheid.
•  Communiceer het gewenste gedrag op de bak.
•  Gebruik op de bak symbolen en afbeeldingen.
•  Stem het formaat af op het gebruik .
•  Zorg voor een schone af valbak en leeg deze 

ti jdig.
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Buitenafvalbak houtlook 90 ltr
Robuuste, grote capaciteit afvalbak 

voorzien van deksel en verzinkte 

binnenemmer. De houtlook latten zijn 

vervaardigd van hoogwaardig kunststof. 
De onderzijde en scharnieren van 

de afvalbak zijn gemaakt van RVS. De 

gebruikte materialen zorgen ervoor 

dat de afvalbak goed beschermd is 

tegen weersomstandigheden. De 

afvalbak is daarmee geschikt voor vele 

buitenlocaties, zoals bij tankstations, 
(attractie)parken, evenemententerreinen 

of bij de entree van openbare 

voorzieningen en bedrijfspanden. 
Grondverankering mogelijk.
_
Inhoud: 90.0 ltr
Afmeting: Ø 46, h 86 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 houtlook, 

antraciet
VB 183562 3118 3562

Phoenix Buitenafvalbak 3x50 ltr
De Phoenix is een afvalbak speciaal 
ontworpen voor de openbare ruimte 

en voor het inzamelen van meerdere 

afvalstromen. De bak wordt opgedeeld 

in drie compartimenten van elk 50 

liter. De compartimenten zijn in te 

delen naar de eisen van de openbare 

ruimte. Hierdoor is het mogelijk 

drie verschillende afvalstromen 

te bundelen in één afvalbak.  De 

Phoenix wordt geproduceerd van 

100% gerecycled plastic (LLDPE). Dit 

gerecycled plastic is afkomstig uit de 

huishoudelijk plastic afvalstroom en 

ingenomen mini-containers. De paal en 

bevestigingsmaterialen zijn gemaakt 

van verzinkt staal.  De afgeronde kap 

van de Phoenix voorkomt inregenen 

en het plaatsen van voorwerpen op de 

bovenkant van de afvalbak. De Phoenix 

is zeer onderhoudsvriendelijk doordat 

de afvalbak bijna geen naden bevat, 
waardoor vuil zich niet kan ophopen. De 

compartimenten zijn eenvoudig te legen 

doormiddel van een driekantsleutel. 
De hoge dichtheid van de LLDPE-
structuur is bewezen effectief tegen het 

aanbrengen van graffiti op de bak. Dit in 

combinatie met een ribbelstructuur zorgt 

ervoor dat posters en stickers makkelijk 

verwijdert kunnen worden.  De afvalbak 

is op aanvraag verkrijgbaar in andere 

kleurstellingen. Daarnaast zijn er diverse 

opties mogelijk zoals verlichting of 

volmeldsysteem. Neem hier contact over 

op met onze binnendienst.
_

3

Inhoud: 150.0 ltr
Afmeting: Ø 64.4, h 114 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, blauw, 

oranje
VB 188161 3118 8161

Verrijdbare container  

met pedaal 125 ltr
Kunststof container met handgreep en 

twee kunststof wielen om de container 

makkelijk te verplaatsen. Het deksel kan 

zowel met de hand als door middel van 

pedaalbediening worden geopend.
_

2

Inhoud: 125.0 ltr
Afmeting: l 50, b 58, h 94 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 creme VB 079939 62079939
 wit VB 009936 62009936

1



73

72

B
U

IT
E

N
A

F
V

A
L

B
A

K
K

E
N

Balloon buitenafvalbak 70 ltr
Afvalvak van UV-bestendig polyethyleen 

met een basis en binnenbak vervaardigd 

uit gerecycled kunststof. Door de 

afgeronde bovenkant, kan er geen afval 
op de afvalbak geplaatst worden en de 

veilige en hygiënische inwerpopening 

voorkomt inregenen. Uitermate geschikt 

om in verschillende kleuren naast elkaar 

te plaatsen om zo een recyclepunt te 

creëren. De afvalbak is te openen met 

een driekantsleutel en de binnenbak is 

uitneembaar. Dit in combinatie met de 

handgrepen aan de binnenbak maakt 

het legen gemakkelijk. De basis kan 

verzwaard worden of aan de grond 

worden bevestigd. Asbak optioneel 
tegen meerprijs leverbaar en diverse 

inwerpopeningen beschikbaar. Vraag 

naar de mogelijkheden.

1

Inhoud: 70.0 ltr
Afmeting: l 50.7, b 39, h 100 cm
Afvalzakken:  31658435 

 31030927

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart, blauw VB 187973 3118 7973
 zwart, geel VB 187980 3118 7980
 zwart, grijs VB 187942 3118 7942
 zwart, groen VB 187966 3118 7966
 zwart, rood VB 187997 3118 7997
 zwart, wit VB 187959 3118 7959



R U I M T E
GARDEROBES

HET WEGHANGEN VAN DE JAS GEEF T DE  
GAST NET EEN STUKJE EX TR A A ANDACHT. 

Het assor timent garderobesystemen is erg 
uitgebreid. Er zijn veel nieuwe systemen 
toegevoegd; zowel voor par ticulier als 
zakeli jk gebruik . Voor elke situatie is wel 
een geschik te kapstok te v inden. 
Of dit nu een vrijs taande kapstok betref t 
of een exemplaar voor wandmontage, 
u v indt ze allemaal binnen ons assor timent. 

Daarnaast hebben wij ook een serie 
wandgarderobes specif iek voor scholen; 
bij deze kapstokken zijn de haken naar  
de muur gericht en aan de binnenzijde  
van het frame gemonteerd; hierdoor is het 
systeem een stuk veiliger in gebruik en met 
name geschik t voor situaties met spelende/
rennende kinderen.

CONFIGURE™

De nieuwste stijlvolle modulaire recycling oplossingen van Rubbermaid. 
Grote capaciteit, daardoor ideaal voor druk bezochte publieke omgevingen.

BINNENKORT
BESCHIKBAAR
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1

Pro-line Magnetische 

wandkapstok 1
Sterk magnetisch ophangsysteem 

met 1 haak onder de balk en een 

kledinghanger.
_
Afmeting: l 7, b 48, h 28 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184033 3118 4033

2

Pro-line Magnetische 

wandkapstok 3
Sterk magnetisch ophangsysteem met 

3 haken die in een rails onder de balk 

hangen.
_
Afmeting: l 3.3, b 33, h 10.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184088 3118 4088

2

3

Pro-line Wandgarderobe 1 hanger
Garderobesteun met 1 haak onder de 

balk en een kledinghanger.
_
Afmeting: l 6, b 48, h 15 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184040 3118 4040

3

4

Pro-line Wandgarderobe 2 

hangers
Garderobesteun met 2 haken onder de 

balk en kledinghangers.
_
Afmeting: l 15.6, b 48, h 15 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184057 3118 4057

6

6

6

5

Pro-line Wandgarderobe 3 

hangers
Garderobesteun met 3 haken onder de 

balk en kledinghangers.
_
Afmeting: l 22.6, b 48, h 15 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184064 3118 4064

5

Pro-line Wandgarderobe 4 

hangers
Garderobesteun met 4 haken onder de 

balk en kledinghangers.
_
Afmeting: l 30.5, b 48, h 15 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184071 3118 4071

7

Pro-line Wandgarderobe 10 haken
Wandkapstok met 10 haken die in een 

rails onder de balk hangen.
_
Afmeting: l 5.1, b 97.7, h 8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184118 3118 4118

8

Pro-line Wandgarderobe 19 haken
Wandkapstok met een dubbele rij 
stevige nylon haken (totaal 19 haken). De 

haken zijn veilig aan de binnenzijde van 

het frame gemonteerd. Bovenop het rek 

is ruimte voor accessoires. Optioneel 
mogelijk om aan de voorste rij haken 

kledinghangers te hangen.
_

8

Afmeting: l 37, b 99.8, h 20 cm
Extra’s: Kledinghanger voor garderobe-

systemen, 3101 2527

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184125 3118 4125

4

7

10

Pro-line Wandgarderobe 5 haken
Wandkapstok met 5 haken die in een 

rails onder de balk hangen.
_
Afmeting: l 5.1, b 49, h 8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184101 3118 4101

10

9

Pro-line Wandgarderobe 3 haken
Wandkapstok met 3 haken die in een 

rails onder de balk hangen.
_
Afmeting: l 5.1, b 29.2, h 8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184095 3118 4095

9
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1

Pro-line Garderoberek 

dubbelzijdig 38 haken
Vrijstaand garderoberek met 38 

haken onder de balk, die via beide 

zijden te benaderen zijn. Optioneel: 
kledinghangers om aan de buitenste 

rij haken te hangen, wielen set en 

paraplurek.
_
Afmeting: l 71, b 98.5, h 167.5 cm
Extra’s: Wielen set, 3101 2589

Pro-line paraplurek, 3118 4156
Kledinghanger voor garderobe-
systemen, 3101 2527

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184149 3118 4149

3

Wielen set
Set van 4 kunststof zwenkwielen voor 

garderoberek VB 184132 of VB 184149.
_
Afmeting: l 12, b 12, h 7.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 961150 3101 2589

5

Pro-line paraplurek
Paraplurek inclusief druipgoot voor 

garderoberek
_
Afmeting: l 15, b 94, h 4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 184156 3118 4156

4

Pro-line Garderoberek enkelzijdig 

19 haken
Vrijstaand garderoberek met 19 

haken die in een rails onder de balk 

hangen. Mogelijk om garderoberek 

tegen de wand te plaatsen. Optioneel: 
kledinghangers om aan de buitenste 

rij haken te hangen, wielen set en 

paraplurek.
_
Afmeting: l 36, b 98.5, h 167.5 cm
Extra’s: Wielen set, 3101 2589

Pro-line paraplurek, 3118 4156
Kledinghanger voor garderobe-
systemen, 3101 2527

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, zwart VB 184132 3118 4132

2

Kledinghanger voor 

garderobesystemen
Zwarte kunststof kledinghanger met 

oog. Te gebruiken voor verschillende 

garderobesystemen.
_
Afmeting: l 48.2, b 15.5, h 2.9 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 961090 3101 2527
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E F F I C I Ë N T I E
SCHOONMA AK

ERGONOMISCHE EN GESPECIALISEERDE 
OPLOSSINGEN VOOR OPTIMALE PRESTATIES EN 
SUPERIEURE REINIGING

De moderne schoonmaak kenmerk t zich door 
het gebruik van microvezel, maar ook voor de 
gekende vlakmop- en/of strengenmop-
systemen bent u bij onze par tner Rubbermaid 
Commercial Products aan het juiste adres. 

Zij bieden een totaalassor timent op het gebied 
van schoonmaak. Zowel voor de periodieke 
schoonmaak met schoonmaakkarren/-
werkwagens als de snelle ‘ tussendoor ’ 
schoonmaak met bijvoorbeeld het Pulse 
Systeem, u v indt het allemaal in dit hoofdstuk. 

Gespecialiseerde schoonmaakmaterialen voor 
een totaaloplossing binnen uw organisatie om 
slim en ef f iciënt te reinigen, uitsluitend van 
superieure kwaliteit !

PRODUC TIVITEIT
MA AK SNELLER EN BETER SCHOON!

Rubbermaid Commercial Products biedt  
innovatieve oplossingen en bewezen superieure 
prestaties voor het onderhouden van een 
gezonde en veilige omgeving. 

• Reinig meer v ierkante meters in minder ti jd. 
• Bewezen lagere belasting voor de gebruiker.
•  Doeltref fend verwijderen van  

micro-organismen.
• Minder water verbruik .
 •  Bleekmiddelbestendige duurzaamheid en  

grondigere reiniging.
•  K leurcodering helpen de gebruiker om  

kruisbesmetting te voorkomen.
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Slim Jim Rim Caddy Kit, 
Rubbermaid
Het mobiele reinigings- en 

afvalinzamelingssysteem bestaat uit: 
 -  Slim Jim Rim Caddy met geïntegreerde 

blikhouder, speciale haken en 

opbergcompartiment 

-  87 liter Slim Jim Container met 

luchtsleuven (zwart)  
- Dolly met kunststof koppelstuk   

-  Brede haak,  materiaalclip, 
ophanghaken

_
Inhoud: 87.0 ltr
Afmeting: l 60.8, b 37.9, h 99.9 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 238563 8762 3856
 zwart, geel VB 238556 8762 3855

1

2

Slim Jim Rim Caddy Kit met Pulse 

Clip, Rubbermaid
Het mobiele reinigings- en 

afvalinzamelingssysteem bestaat uit:
-  Slim Jim Rim Caddy met geïntegreerde 

blikhouder, speciale haken en 

opbergcompartiment 

-  87 liter Slim Jim Container met 

luchtsleuven (zwart)  
- Dolly met kunststof koppelstuk   

-  Brede haak,  materiaalclip, 
ophanghaken

- Pulse Clip
_
Inhoud: 87.0 ltr
Afmeting: l 87.1, b 35.9, h 90.8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 zwart VB 918327 0019 1832
 zwart, geel VB 918310 0019 1831

Slim Jim Rim Caddy Kit, 
Rubbermaid
Alles-in-één schoonmaakkar en 

afvalinzamelaar van hoogwaardig 

kunststof voor het opbergen 

en vervoeren van gangbaar 

schoonmaakmateriaal. Discreet, 
compact, ergonomisch en slank 

waardoor de kar gemakkelijk 

te manoeuvreren is in kleine 

ruimtes en slechts beperkte 

opslagruimte nodig is. De 

ergonomische handgreep zorgt 

voor comfortabele wendbaarheid. 
Het systeem is koppelbaar 

waardoor tevens geschikt voor het 

efficiënt inzamelen van gescheiden 

afval. Ideaal voor commerciële 

omgevingen waar de ruimte 

beperkt is of waar veel mensen 

passeren. 

+

1
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1

Slim Jim Caddy-zak voor Slim Jim 

containers, Rubbermaid
Handige opberger van duurzaam 

vinyl om aan een Slim Jim container te 

bevestigen. Voorzien van 19 zakken 

voor het opbergen en vervoeren van 

veelgebruikte schoonmaakmaterialen en 

afvalzakken, die nodig zijn bij het reinigen 

en de afvalinzameling.
_
Afmeting: l 125.7, b 49.5, h 6.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 geel VB 238488 8762 3848
 zwart VB 238495 8762 3849

2

Slim Jim Rim Caddy voor Slim Jim 

containers, Rubbermaid
Efficiënt en compact systeem 

van hoogwaardig kunststof voor 

veelgebruikte schoonmaakmaterialen. 
Past stevig op de rand van een 

Slim Jim container, zodat gangbare 

reinigingsgereedschappen zoals 

bezems, waarschuwingsborden, 
schoonmaakmiddelen en afvalzakken 

gemakkelijk kunnen worden bevestigd en 

vervoerd. De ergonomische handgreep 

zorgt voor comfortabele wendbaarheid. 
De randdrager is voorzien van een 

geïntegreerde blikhouder, speciale 

haken om een waarschuwingsbord op 

te hangen en een opbergcompartiment 

voor schoonmaakmiddelen of 

extra afvalzakken. Bevat tevens een 

materiaalclip, een brede haak en een 

ophanghaak die eenvoudig op de 

randdrager geklikt kunnen worden. 
Ideaal om een Slim Jim container op een 

dolly om te turnen tot discrete en slanke 

schoonmaakkar en daarmee eenvoudig 

te manoeuvreren in de kleinste ruimtes.
_
Afmeting: l 82.6, b 36.2, h 12.1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 geel VB 238501 8762 3850
 zwart VB 238518 8762 3851

3

Slim Jim Materiaalclips, 
Rubbermaid
Set van 2 materiaalclips van hoogwaardig 

kunststof voor bevestiging aan de rand 

van een Slim Jim container of Slim Jim 

Rim Caddy. Ideaal voor de opbergen 

en vervoeren van bezems, stoffer/ blik 

en stelen/ handgrepen van andere 

reinigingsgereedschappen.
_
Afmeting: l 9.5, b 8.9, h 6.7 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 238525 8762 3852

4

Slim Jim Brede haak, Rubbermaid
Set van 2 brede haken van hoogwaardig 

kunststof voor bevestiging aan de rand 

van een Slim Jim container of Slim Jim 

Rim Caddy. Ideaal voor het opbergen en 

vervoeren van waarschuwingsborden, 
linnen zakken en microvezeldoeken.
_
Afmeting: l 10.1, b 5, h 2.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 238532 8762 3853

5

Slim Jim Ophanghaak, 
Rubbermaid
Set van 2 ophanghaken van hoogwaardig 

kunststof voor bevestiging aan de rand 

van een Slim Jim container of Slim Jim 

Rim Caddy. Ideaal voor het opbergen en 

vervoeren van stoffers, schrobborstels 

en ander klein handgereedschap.
_
Afmeting: l 10.1, b 5, h 2.5 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 238549 8762 3854

6

Slim Jim Pulse Clip voor Slim Jim 

Rim Caddy, Rubbermaid
Clip van hoogwaardig kunststof voor 

bevestiging aan de Slim Jim Rim Caddy. 
Speciale clip om de Rubbermaid Pulse 

goed vast te klikken, op te bergen en te 

vervoeren.
_
Afmeting: l 14.6, b 3.8, h 10.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 239591 8762 3959

4
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Inhoud: 60.0 ltr 87.0 ltr
Afmeting: l 55.8, b 27.9, h 63.5 cm l 55.8, b 27.9, h 76.2 cm
Afvalzakken:  31701896 

 31658398
 31701896 
 31658398

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:
 beige VB 227918 7622 7918 VB 186369 7618 6369
 blauw VB 227901 7622 7901   
 blauw, recyclingsymbool   VB 186383 7618 6383
 bruin VB 227864 7622 7864 VB 227932 7622 7932
 geel   VB 227963 7622 7963
 grijs VB 227895 7622 7895 VB 186376 7618 6376
 groen VB 227857 7622 7857   
 groen, recyclingsymbool   VB 186390 7618 6390
 rood   VB 227949 7622 7949
 zwart VB 227840 7622 7840 VB 186352 7618 6352

1

1

Hygen microvezelmop 40 cm, 
Rubbermaid
Mop van superieur microvezeltextiel 
met zigzagschrobstrepen voor 

klamvochtig gebruik. Tot 90% minder 

waterverbruik in vergelijking met 

traditionele klamvochtige moppen. De 

40 cm-moppen zijn afgewerkt met een 

kleur gecodeerde rand en verminderen 

zo, door de herkenbaarheid, de kans 

op kruisbesmetting. De moppen zijn 

beschikbaar met blauwe, groene, 
rode of gele rand en voldoen aan 

de schoonmaak standaards. Ultra-
absorberende mop absorbeert tot 

0,7 liter vloeistof. Bevestiging middels 

klittenband.
_
Afmeting: l 14, b 40, h 1.6 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs, blauw VB 918105 0191 8105
 grijs, geel VB 918136 0191 8136
 grijs, groen VB 918129 0191 8129
 grijs, rood VB 918112 0191 8112

2

2

Hygen Quick Connect houder 40 

cm, Rubbermaid
Aluminium houder met vervangbare 

klittenbandstrips aan de onderzijde 

voor het eenvoudig vastmaken van alle 

Hygen microvezel(stof)moppen voor 

klamvochtig gebruik. De trapeziumvorm, 
afgeronde hoeken en het vlakke profiel 
vereenvoudigt het schoonmaken in 

hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen.
_
Afmeting: l 40.1, b 8.9, h 3.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 aluminium VB 000551 7617 5257

3

3

Hygen Quick Connect traditionele 

mopsteel, Rubbermaid
Rechte aluminium steel met Quick 

Connect mechanisme zorgt voor een 

eenvoudige en tijdbesparende wissel 
van de houder. Voorzien van grote 

comfortabele greep.
_
Afmeting: Ø 2.1, h 2.2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 geel VB 000750 7617 4809

Mix en combineer een Slim Jim 
container en dolly met de Slim Jim 

Rim Caddy, Caddy-zak, clips en 
haken voor een schoonmaakkar 
en afvalinzamelaar in één. Ideaal 

om te manoeuvreren in de  
kleinste ruimtes.

Slim Jim met luchtsleuven, Rubbermaid
Kunststof Slim Jim container met luchtsleuven waardoor 

minder trekkracht nodig is om de afvalzak te verwijderen. Vier 

doortrekopeningen en treksluitingen maken vastbinden overbodig. 
Vaste gegoten grepen maken heffen en legen eenvoudiger.

_
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1

Spill Mop Kit, Rubbermaid
Systeem om gemorste vloeistoffen 

snel en hygiënisch op te ruimen. Bevat 

een opbergkast, een telescopische 

mopsteel en een pak Spill moppads van 

10 stuks. Elke pad is gemaakt van sterk 

absorberend materiaal dat is ontworpen 

voor het snel en hygiënisch verwijderen 

van gemorste vloeistoffen. De 

geabsorbeerde vloeistof wordt omgezet 

in gel, waardoor het in de moppad blijft 

en lekken voorkomt. Elke moppad kan 

maximaal 0,94 liter vloeistof absorberen. 
De geïntegreerde hendel van de 

mopsteel zorgt ervoor dat u de moppad 

met vloeistof niet hoeft aan te raken. Dit 

maakt het verwijderen van een gebruikte 

moppad hygiënisch, snel en handig. Voor 

éénmalig gebruik. U kunt de moppads 

en mopsteel discreet ophangen in de 

compacte opbergkast, ook in drukke 

gebieden.
_
Afmeting: l 10.1, b 33.7, h 62.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 238105 76238105

2

Biohazard Spill Mop Kit, 
Rubbermaid
Systeem om gemorste vloeistoffen snel 
en hygiënisch op te ruimen. Bevat een 

opbergkast, een telescopische mopsteel 
en een pak Biohazard Spill moppads 

van 10 stuks. Elke pad is gemaakt van 

sterk absorberend materiaal dat is 

ontworpen voor het snel en hygiënisch 

verwijderen van gemorste biologisch 

gevaarlijke vloeistoffen, zoals bloed. De 

geabsorbeerde vloeistof wordt omgezet 

in gel, waardoor het in de moppad blijft 

en lekken voorkomt. Elke moppad kan 

maximaal 0,4 liter NaCL 0,9% of 0,94 liter 

vloeistof absorberen. De geïntegreerde 

hendel van de mopsteel zorgt ervoor dat 

u de moppad met vloeistof niet hoeft 

aan te raken. Dit maakt het verwijderen 

van een gebruikte moppad hygiënisch, 
snel en handig. Voor éénmalig gebruik. U 

kunt de moppads en mopsteel discreet 

ophangen in de compacte opbergkast, 
ook in drukke gebieden.
_
Afmeting: l 10.1, b 33.7, h 62.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 238112 7623 8112

3

3

Spill Mop Navulling Pads, 
Rubbermaid
Moppads om gemorste vloeistoffen snel 
en hygiënisch op te ruimen.  De pads 

zijn gemaakt van sterk absorberend 

materiaal dat is ontworpen voor het snel 
verwijderen van gemorste vloeistoffen. 
De geabsorbeerde vloeistof wordt 

omgezet in gel, waardoor het in de 

moppad blijft en lekken en druppen 

voorkomt. Absorbeert tot 0,94 

liter vloeistof. Te gebruiken met de 

telescopische Spill Mop steel en past 

tevens in de opbergkast. Voor eenmalig 

gebruik. 10 moppads per verpakking.
_
Afmeting: l 8.4, b 18.8, h 25.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 237597 7623 7597

4

4

Biohazard Spill Mop Navulling 

Pads, Rubbermaid
Moppads om gemorste vloeistoffen snel 
en hygiënisch op te ruimen.  De pads 

zijn gemaakt van sterk absorberend 

materiaal dat is ontworpen voor het snel 
verwijderen van gemorste biologisch 

gevaarlijke vloeistoffen, zoals bloed. De 

geabsorbeerde vloeistof wordt omgezet 

in gel, waardoor het in de moppad 

blijft en lekken en druppen voorkomt. 
Absorbeert tot 0,4 liter NaCL 0,9% of 

0,94 liter vloeistof. Te gebruiken met de 

telescopische Spill Mop steel en past 

tevens in de opbergkast. Voor eenmalig 

gebruik. 10 moppads per verpakking.
_
Afmeting: l 8.4, b 18.8, h 25.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 wit VB 237603 7623 7603

6

Spill Mop Opslagkast, Rubbermaid
De Spill Mop opbergkast biedt plaats 

aan de telescopische Spill Mop steel 
en twee pakketten Spill Mop pads 

voor gemakkelijke bereikbaarheid. De 

opbergkast zorgt ervoor dat u uw Spill 
Kit discreet kan ophangen, ook in drukke 

gebieden.
_
Afmeting: l 10.1, b 33.7, h 62.4 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 grijs VB 237627 7623 7627

5

5

Spill Mop Steel, Rubbermaid
Telescopische steel voor de Spill Mop 

pads. De op de mopsteel geïntegreerde 

hendel zorgt ervoor dat de moppad 

met vloeistof niet aangeraakt hoeft 

te worden. Dit maakt het verwijderen 

van een gebruikte moppad hygiënisch 

en snel. De steel is ingeklapt 56,3 cm 

en uitgeschoven 120,8 cm. Zowel te 

gebruiken in combinatie met biohazard 

als standaard moppads.
_
Afmeting: l 56.3, b 10.1, h 41.3 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
 geel, zwart VB 237610 7623 7610

1
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BESTELINFORMATIE

Op al onze aanbiedingen, 
overeenkomsten en prijzen zijn de 

Algemene Voorwaarden van 
toepassing welke wij u op verzoek 
sturen. Dealer prijsli js ten zijn 24 / 

7 te downloaden via het 
afgeschermde par tnergedeelte op 
onze website. Tevens v indt u hier 

speciale aanbiedingen en 
promotiemateriaal.

Om toegang te krijgen tot het 
afgeschermde gedeelte op onze 

website heef t u een inlogaccount 
nodig , deze kunt u v ia onze  
website of de binnendienst 

aanvragen.

Orders kunt u sturen naar  
verkoop@vepabins.nl  

of plaatsen via de webshop.

Schrijnwerkersweg 15
1786 PC Den Helder, 
Nederland

Tel   +31 (0) 223 66 83 83
Fax  +31 (0) 223 66 04 26

verkoop@vepabins.nl
www.vepabins.nl



Schrijnwerkersweg 15
1786 PC Den Helder, Nederland

Tel   +31 (0) 223 66 83 83
Fax  +31 (0) 223 66 04 26

info@vepabins.nl
www.vepabins.nl




