
MODULAIRE 
AFVALSCHEIDINGSUNIT 
60 ltr

Zeer degelijke modulaire afvalbak van  
gepoedercoat staal voorzien van zakhoud
beugels en verstelbare pootjes. Inclusief  
connectiemateriaal waardoor meerdere units 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden om een 
afvalscheidingsstation voor meerdere afval
stromen te creëren. Functioneel en robuust. 
Gunstige prijskwaliteitverhouding. 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.

Voor meer informatie of persoonlijk  
contact kunt u emailen naar  
verkoop@vepabins.nl

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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Degelijke top van gepoedercoat staal voor de modulaire afvalscheidings
unit 60 liter. In verschillende kleuren beschikbaar om de diverse afval
stromen te kunnen onderscheiden. De top valt mooi in de unit waardoor 
een strak afvalscheidings station gecreëerd kan worden.

Top modulaire afvalscheidingsunit 60 ltr

Top met klepdeksel voor modulaire afvalscheidingsunit

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
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Binnenbak modulaire 
afvalscheidingsunit 60 ltr  
Robuuste, verzinkte binnen
bak voor de modulaire afval
scheidingsunit 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.:

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.
_

 verzinkt VB 191253 3119 1253

Degelijke top met klepdeksel van gepoedercoat staal om de 
modulaire afvalscheidingsunit af te sluiten. Hierdoor wordt het 
afval uit het zicht onttrokken en nare geurtjes buiten de unit 
voorkomen. Het klepdeksel is voorzien van een dempingsysteem 
waardoor de klep geruisloos sluit.  
De top valt mooi in de unit waardoor een strak afvalscheidings
station gecreëerd kan worden.

Afmeting: l 25.5, b 33.5, h 2 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:
  donkergrijs VB 196227 3119 6227

 wit VB 197767 3119 7767


