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BUITENAFVALBAKKEN

Duurzaam, ergonomisch design

BINsystem
Modulair systeem van robuuste, hoogwaardige afvalbakken in diverse 
formaten, die combineerbaar zijn met duurzame aluminium profi elstaanders 
en opties zoals een inworpverkleiner en asbak. In uitvoeringen met een 
inworpopening aan één zijde of aan beide zijden. Uiteraard ook te bevestigen 
op een reeds aanwezige paal/ buisbeugel, of aan een hekwerk/ muur.

ACCESSOIRES

Ideaal voor plaatsing
• in een (attractie)park
• nabij een winkelcentrum
• bij scholen
• ziekenhuizen
• sport- en bedrijfsterreinen
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formaten, die combineerbaar zijn met duurzame aluminium profi elstaanders 

BINsystem Basic BIN 50
Inhoud: 50 ltr

Afmeting: l 27.6, b 40, h 74.4 cm

Extra’s: BINsystem buisbeugel, 
3171 1567
BINsystem aluminium 
profi el, 3171 1574
BINsystem 
inworpverkleiner, 3171 
1581

Kleur: Model: Bestelnr.:

 groen VB 711499 3171 1499

 zwart VB 711482 3171 1482

BINsystem Single BIN 60
Fraai vormgegeven, robuuste 

buitenafvalbak van hoogwaardig, 
gepoedercoat verzinkt staal met 
inworpopening aan één zijde. Met 
een meegeleverde driekantsleutel 
is de afvalbak eenvoudig en snel 
te ontgrendelen. Door het openen 

van de deur is de robuuste, maar 
lichte aluminium binnenbak 
(50 liter) vrij toegankelijk en 

eenvoudig te ledigen. Duurzaam 

en vandalismebestendig. Zowel 
te bevestigen op een reeds 

aanwezige paal/ buisbeugel, als 

aan een hekwerk/ muur.  Met de 

optioneel beschikbare aluminium 

profi elstaanders creëert u een 

aantrekkelijk geheel.
_

Inhoud: 60 ltr

Afmeting: l 27.6, b 40, h 96.6 cm

Extra’s: BINsystem buisbeugel, 
3171 1567
BINsystem aluminium 
profi el, 3171 1574
BINsystem 
inworpverkleiner, 3171 
1581

Kleur: Model: Bestelnr.:

 groen VB 711512 3171 1512

 zwart VB 711505 3171 1505

BINsystem Double BIN 90 en 120
Fraai vormgegeven, robuuste buitenafvalbak van hoogwaardig, 
gepoedercoat verzinkt staal met inworpopening aan beide zijden. Met 
een meegeleverde driekantsleutel is de afvalbak eenvoudig en snel 
te ontgrendelen. Door het openen van de deur is de robuuste, maar 
lichte aluminium binnenbak vrij toegankelijk en eenvoudig te ledigen. 
Duurzaam en vandalismebestendig. Te bevestigen tussen aluminium 

profi elstaanders in de grond. Ideaal voor plaatsing in een (attractie)
park, nabij een winkelcentrum of openbare gelegenheden zoals 

scholen, ziekenhuizen, sport- en bedrijfsterreinen.
_

Inhoud: 90 ltr 120 ltr

Afmeting: l 39.9, b 40, h 96.6 cm l 49.9, b 40, h 112 cm

Extra’s: BINsystem aluminium 
profi el, 3171 1574
BINsystem inworpverkleiner, 
3171 1581

BINsystem aluminium 
profi el, 3171 1574
BINsystem inworpverkleiner, 
3171 1581

Kleur: Model: Bestelnr.: Model: Bestelnr.:

 groen VB 711536 3171 1536 VB 711550 3171 1550

 zwart VB 711529 3171 1529 VB 711543 3171 1543

BINsystem aluminium 

profi el
Set van twee lange, aluminium 
zijprofi elen voor plaatsing in 
de grond. De profi elstaanders 
zijn voorzien van een T-sleuf 
aan de binnenzijde waar 
tussen alle originele BINsystem 
buitenafvalbakken gemonteerd 
kunnen worden. Met grondanker.
_

Afmeting: l 7.5, b 15, h 181 cm

Extra’s: BINsystem asbak in 
profi el, 3171 1598

Kleur: Model: Bestelnr.:

 aluminium VB 711574 3171 1574

BINsystem inworpverkleiner
Verklein eenvoudig de 

inworpopening van uw BINsystem 

afvalbak door middel van een 

tussenstrip van gepoedercoat 
verzinkt staal.
_

Afmeting: l 17, b 2, h 1 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:

 zwart VB 711581 3171 1581

BINsystem asbak in profi el
Fraai vormgegeven asbak van RVS 

voor plaatsing in een BINsystem 

aluminium profi elstaander.
_

Inhoud: 1.6 ltr

Afmeting: l 7, b 15, h 32 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:

 RVS VB 713530 3171 3530

optioneel leverbaar:
• aluminium profi elstaanders
• inworpverkleiner

inworpverkleiner voorkomt 
inwerpen van groot afval
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BUITENAFVALBAKKEN

Duurzaam en vandalismebestendig

BINsystem Hondenhalte 
Combineer een in het oog springende, robuuste en duurzame afvalbak met 
een oplossing om hondenpoep op te ruimen. De BINsystem Hondenhalte 60 
is een afvalbak en dispenser voor hondenpoepzakjes in één. Wordt compleet 
met aluminium profi elstaanders en betonblok geleverd. Een ideale oplossing 
voor plaatsing in parken en woonwijken.

ACCESSOIRES

• fraai design
• kwalitatief, duurzaam materiaal
• klep voorkomt stankoverlast en 

voldoet tevens als 31/12 sluiting
• eenvoudig te ledigen
• vandalismebestendig
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BINsystem Hondenhalte 
Combineer een in het oog springende, robuuste en duurzame afvalbak 
een oplossing om hondenpoep op te ruimen. De BINsystem Hondenhalte 60 
Combineer een in het oog springende, robuuste en duurzame afvalbak 
een oplossing om hondenpoep op te ruimen. De BINsystem Hondenhalte 60 
Combineer een in het oog springende, robuuste en duurzame afvalbak 

is een afvalbak en dispenser voor hondenpoepzakjes in één. Wordt compleet 
een oplossing om hondenpoep op te ruimen. De BINsystem Hondenhalte 60 
is een afvalbak en dispenser voor hondenpoepzakjes in één. Wordt compleet 
een oplossing om hondenpoep op te ruimen. De BINsystem Hondenhalte 60 

met aluminium profi elstaanders en betonblok geleverd. Een ideale oplossing 
is een afvalbak en dispenser voor hondenpoepzakjes in één. Wordt compleet 
met aluminium profi elstaanders en betonblok geleverd. Een ideale oplossing 
is een afvalbak en dispenser voor hondenpoepzakjes in één. Wordt compleet 

voor plaatsing in parken en woonwijken.
met aluminium profi elstaanders en betonblok geleverd. Een ideale oplossing 
voor plaatsing in parken en woonwijken.
met aluminium profi elstaanders en betonblok geleverd. Een ideale oplossing 

• fraai design
• kwalitatief, duurzaam materiaalkwalitatief, duurzaam materiaal

voldoet tevens als 31/12 sluiting

BINsystem Hondenhalte 60
Fraai vormgeven, robuuste 

buitenafvalbak van hoogwaardig, 
gepoedercoat verzinkt staal 
voorzien van een dispenser 
met plastic zakjes voor 
hondenpoep. Deze BINsystem 

afvalbak wordt compleet met 
aluminium profi elstaanders en 

betonblok geleverd. Met een 

meegeleverde driekantsleutel 
is de afvalbak eenvoudig en 

snel te ontgrendelen. Door 
het openen van de deur is de 

robuuste, maar lichte aluminium 

binnenbak (50 liter) vrij 
toegankelijk en eenvoudig te 

ledigen. Bij opening is tevens de 

dispenser bereikbaar voor het 
vervangen van de rol(len) met 
hondenpoepzakjes. Duurzaam 

en vandalismebestendig. Ideaal 
voor plaatsing in parken en 

woonwijken.
_

Inhoud: 60 ltr

Extra’s: BINsystem plastic 
zakjes, 3171 2519

Kleur: Model: Bestelnr.:

 groen, 
aluminium

VB 711611 3171 1611

 zwart, 
aluminium

VB 711604 3171 1604

BINsystem plastic zakjes
Plastic hondenpoepzakjes op 

rol voor plaatsing in de speciale 

dispenser van de BINsystem 

Hondenhalte. De plastic zakjes zijn 

biologisch afbreekbaar.
_

Afmeting: l 8, b 20, h 8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:

 zwart VB 712519 3171 2519

20 rollen in een doos,
200 zakjes per rol

geïntegreerde dispenser met 
biologisch afbreekbare zakjes

klepsluiting houdt eventuele geurtjes 
binnen en voldoet als 31/12 sluiting

Er passen 2 rollen hondenpoepzakjes 
in de dispenser, waardoor er vrijwel 
altijd plastic zakjes beschikbaar zijn.


