
Hoofdkantoor Vepa Bins Nederland BV, Schrijnwerkersweg 15, 1786 PC Den Helder, Nederland

8 www.vepabins.nl                   * info@vepabins.nl                    ) (+31) (0) 223-668383

Dé toeleverancier voor de groot- en detailhandel
 

  
 

verkoop@vepabins.nl

AFVALSCHEIDING

Past perfect in elke ruimte

Connector Bin
Brandveilige recycling module van hoogwaardig aluminium. Het schuin afl opende 
deksel voorkomt dat er iets opgezet kan worden. Voorzien van dempingsysteem voor 
het geruisloos sluiten van het deksel. De stevige deur en afvalzakhouder voorzien van 
railsysteem zorgen ervoor dat de afvalzak ARBO-verantwoord gewisseld kan worden. 
De twee wieltjes aan de achterzijde doen tevens dienst als muurafstandhouders.  

DUTCH DESIGN

• 100% Nederlands ontwerp & 
Nederlandse productie

• Gebruik van hoogwaardige 
materialen (aluminium)

• Maatwerk mogelijk 
(vraag naar de opties)

• Beschikbaar zonder of met pedaal, conform 
HACCP-richtlijn

• Separaat of als serie te plaatsen
• Aan elkaar te koppelen d.m.v. koppelset
• Optioneel verkrijgbaar: recycling set 

(handgreep en naamplaat) in verschillende 
kleuren om de afvalstromen kenbaar te maken

dempingsysteem voor geruisloos 
sluitend deksel

handig zakhoudsysteem voorzien 
van railsysteem

robuust, extra breed pedaal

wieltjes doen tevens dienst 
als muurafstandhouders om 
beschadiging te voorkomen

2016-02

naamplaat

handgreep

Meer weten? Neem contact op voor meer informatie
2016-02

handgreep

55
liter
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AFVALSCHEIDING

Past perfect in elke ruimte

Connector Bin
• Beschikbaar zonder of met pedaal, conform HACCP-richtlijn
• Voorzien van dempingsysteem voor geruisloos sluitend deksel
• De afvalzakhouder voorzien van railsysteem zorgen ervoor dat de 

afvalzak ARBO-verantwoord gewisseld kan worden
• Verrijdbaar; wieltjes doen tevens dienst als muurafstandhouders

Accessoires

2016-02
Meer weten? Neem contact op voor meer informatie

naamplaat

handgreep

naamplaat

handgreep

koppelset

naamplaat

handgreep

naamplaat

handgreep

Connector Bin Lift
Brandveilige recycling module 

van hoogwaardig aluminium. 
Het schuin afl opende deksel 
voorkomt dat er iets opgezet 
kan worden. Voorzien van 

dempingsysteem voor het 
geruisloos sluiten van het deksel. 
De stevige deur en afvalzakhouder 
voorzien van railsysteem 

zorgen ervoor dat de afvalzak 

ARBO-verantwoord gewisseld 

kan worden. De twee wieltjes 

aan de achterzijde doen tevens 

dienst als muurafstandhouders. 
De Connector Bin kan separaat 
worden geplaatst of in serie 

door meerdere modules aan 

elkaar te koppelen via een 

koppelset (apart bestellen). 
Recycling set bestaande uit 
een gekleurde handgreep en 

naamplaat optioneel leverbaar 
om de verschillende afvalstromen 

kenbaar te maken.
_

Inhoud: 55 ltr

Afmeting: l 45.2, b 30.3, h 
81.6 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Koppelset Connector 
Bin, 3170 9519
Recycling set Connector 
Bin, diverse kleuren

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 709496 3170 9496

Connector Bin Kick
Brandveilige recycling module 

van hoogwaardig aluminium met 
stevig, breed pedaal conform 

HACCP-richtlijn. Het schuin 

afl opende deksel voorkomt dat 
er iets opgezet kan worden. 
Voorzien van dempingsysteem 

voor geruisloos sluitend deksel. De 

stevige deur en afvalzakhouder 
voorzien van railsysteem 

zorgen ervoor dat de afvalzak 

ARBO-verantwoord gewisseld 

kan worden. De twee wieltjes 

aan de achterzijde doen tevens 

dienst als muurafstandhouders. 
De Connector Bin kan separaat 
worden geplaatst of in serie 

door meerdere modules aan 

elkaar te koppelen via een 

koppelset (apart bestellen). 
Recycling set bestaande uit 
een gekleurde handgreep en 

naamplaat optioneel leverbaar 
om de verschillende afvalstromen 

kenbaar te maken.
_

Inhoud: 55 ltr

Afmeting: l 51.2, b 30.3, h 
81.6 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Koppelset Connector 
Bin, 3170 9519
Recycling set Connector 
Bin, diverse kleuren

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 709502 3170 9502

Koppelset Connector Bin
Aluminium verbindingsset om 

de Connector Bin aan elkaar 
te koppelen. Eenvoudig te 

monteren. Complete set, inclusief 
bevestigingsmateriaal.
_

Afmeting: l 38.9, b 8.9, h 8 cm

Kleur: Model: Bestelnr.:

 lichtgrijs VB 709519 3170 9519

Recycling set Connector Bin
Recycling set van aluminium ten 

behoeve van de Connector Bin. De 

set bestaat uit een handgreep en 

naamplaat om de verschillende 

afvalstromen kenbaar te maken. 
Eenvoudig te monteren. In 

verschillende kleuren leverbaar.
_

Kleur: Model: Bestelnr.:

 blauw VB 709540 3170 9540

 geel VB 709526 3170 9526

 groen VB 709533 3170 9533

 oranje VB 709557 3170 9557


