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Routebeschrijving
Vanuit Antwerpen:
- Neem de E34 richting Eindhoven.

Vanuit Eindhoven:
- Neem de E34 richting Antwerpen.

Vervolgens:
- Sla af op afrit nr.24 ‘Turnhout Centrum’ en ga linksaf richting Turnhout.
- Aan de tweede verkeerslichten: Rij rechts de ringlaan op.
- Aan de derde verkeerslichten: Rechtsaf richting Oosthoven - Ravels.
- 50m tot bestemming aan rechterzijde.

Tot binnenkort !

Het Everclean-Team.
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Bekerbak 50L

Afvalzakhouder 
Outdoor duo

Buitenafvalbak
afvalscheiding 

2x39L

Rejoice recycling 
bin 2x12L

Shell Recycling bin

Carro Mix
2x25L of 2x52,5L

Voor een overzicht van het volledige gamma everclean-producten raadpleeg onze website of contacteer ons voor een persoonlijke afspraak. Tel. +32(14)704 709
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RUBBERMAID 
Slim Jim afvalsysteem

Pedaalemmers
 

RUBBERMAID 
Brute afvalsysteem

Papierverzamelaar karton

Rechthoekige
Afvalbak 26,6L

De kunststof Slim Jim containers bevatten luchtsleuven  
waardoor minder trekkracht nodig is om de afvalzak te  
verwijderen. Vier doortrekopeningen en treksluiten maken 
vastbinden overbodig. Vast gegoten grepen maken heffen  
en legen eenvoudiger.

De Slim Jim Containers zijn in 5 verschillende kleuren  
verkrijgbaar: Beige, groen, blauw, grijs en zwart.

De verschillende deksels, maken het afval scheiden simpel. 

Tuimeldeksel

Papierdeksel

Flessendeksel

Gesloten deksel

Polyethyleen container met stil pedaal voor intensief gebruik. 
Optioneel: binnenbak grijs (apart bestellen)

Inhoud: 30,3L / 45,4L / 68,1L / 87L

Kleuren: 

Polyethyleen container met luchtsleuven, om het vacuüm 
zuigen van de zak te voorkomen. Handgrepen aan de 
onder- en bovenzijde van de container voor verbeterde grip.

Inhoud 37,9L / 75,5L / 121,1L / 166,5L / 208,2L

Kleuren: 

Rechthoekige afvalbak van polyethyleen Optioneel: zij-bakken (apart bestellen).
Ideaal voor onder het bureau.

Inhoud zijbak: 4,5L

Kleur zijbak:

Kleur afvalbak:

Kunststof bekerbak met kunststof inzet voor het verzamelen van bekers 
(5x80mm)

Dubbele zakhouder met deksel van gegalvaniseerd en gepoedercoat 
staal. Stevige constructie voorzien van onderplaat voor vloerbevesti-
ging. Geschikt voor buitengebruik. Overige kleuren op aanvraag.  
Optioneel verkrijgbaar: signaliseringsplaat.

Deze vuilnisbak werd speciaal ontworpen voor de recyclage van papier 
en karton. Bestudeerd voor A4-formaat en heeft weinig plaats nodig. 
De papierverzamelaar heeft een aantrekkelijke look die past in elke 
werkomgeving en is voor 100% recycleerbaar.

Mat RVS recycling afvalbak met regendak, voorzien van 2 gegal- 
vaniseerde, binnenbakken (2x39L). Zeer luxe vormgeving en  
afwerking. Afsluitbaar. Kantelsysteem voor eenvoudige toegang en  
het makkelijk legen van de afvalbak. Te bevestigen aan de grond.

Rechthoekige pedaalemmer van mat RVS met 2 kunststof binnen-
emmers (2x12L). Voorzien van gedempt kunststof deksel en  
Fingerprint Proof coating.

Opvallende schelpvormige pedaalemmr met 2 kunststof binnen-
emmers (2x22L) voor afvalscheiding. Voorzien van gedempt deksel 
en Fingerprint Proof Coating.

Design afvalbak van RVS of aluminium voor afvalscheiding met 2 
aluminium binnenbakken (2x25L of 2x52,5L). Inclusief stickerset 
afvalscheiding.


