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AFVALSCHEIDING

Unit voor 2, 3 of 4 afvalstromen

RecycloStar
Brandveilige afvalscheidingsunit van hoogwaardig aluminium met binnen-
emmers. Als het deksel geopend wordt kan de lichtgewicht aluminium binnen-
emmer gemakkelijk geleegd worden. De binnenemmers hebben handige 
zakklembeugels die tevens dienst doen als hygiënische handvatten. Compleet 
met gekleurde stickers voorzien van tekst om de afvalstromen aan te duiden. 

DUTCH DESIGN

• 100% Nederlands ontwerp & 
Nederlandse productie

• Gebruik van hoogwaardige 
materialen (aluminium)

• Maatwerk mogelijk 
(vraag naar de opties)

• Leverbaar als unit voor 2, 3 of 4 
afvalstromen

• Met of zonder bekerinzet en deksel 
met bekeruitsparing

• Optioneel verkrijgbaar: wielen set
• In overleg is de tekst en kleur van 

de stickers voor afvalscheiding aan 
te passen

handige zakklembeugels/ handvatten

2016-01
Meer weten? Neem contact op voor meer informatie

te passen

3x

55
liter
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AFVALSCHEIDING

Unit voor 2, 3 of 4 afvalstromen

RecycloStar
• Leverbaar als unit voor 2, 3 of 4 afvalstromen
• Met of zonder bekerinzet en deksel met bekeruitsparing
• Optioneel verkrijgbaar: wielen set
• In overleg is de tekst en kleur van de stickers voor afvalscheiding 

aan te passen

Accessoires

Vervangende binnenemmer en extra 
bekerinzet tevens separaat bij te bestellen.

2016-01
Meer weten? Neem contact op voor meer informatie

RecycloStar 4 met 

bekerinzet
Brandveilige afvalscheidingsunit 
van hoogwaardig aluminium 

met 4 binnenemmers waarvan 

één met bekerinzet. Als het 
deksel geopend wordt kan 

de lichtgewicht aluminium 

binnenemmer gemakkelijk 

geleegd worden. De 

binnenemmers hebben handige 

zakklembeugels die tevens dienst 
doen als hygiënische handvatten. 
Compleet met gekleurde stickers 

voorzien van tekst om de 

afvalstromen aan te duiden. (In 

overleg is de tekst en kleur aan te 

passen). Optioneel is een wielen 

set leverbaar om de RecycloStar 
eenvoudig te kunnen verplaatsen.
_

Inhoud: 220 ltr

Afmeting: l 45.3, b 130, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708376 3170 8376

RecycloStar 4
Brandveilige afvalscheidingsunit 
van hoogwaardig aluminium 

met 4 binnenemmers. Als het 
deksel geopend wordt kan 

de lichtgewicht aluminium 

binnenemmer gemakkelijk 

geleegd worden. De 

binnenemmers hebben handige 

zakklembeugels die tevens dienst 
doen als hygiënische handvatten. 
Compleet met gekleurde stickers 

voorzien van tekst om de 

afvalstromen aan te duiden. (In 

overleg is de tekst en kleur aan te 

passen). Optioneel is een wielen 

set leverbaar om de RecycloStar 
eenvoudig te kunnen verplaatsen.
_

Inhoud: 220 ltr

Afmeting: l 45.3, b 130, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708383 3170 8383

RecycloStar 3 met 

bekerinzet
_

Inhoud: 165 ltr

Afmeting: l 45.3, b 99.7, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708390 3170 8390

RecycloStar 3
_

Inhoud: 165 ltr

Afmeting: l 45.3, b 99.7, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708406 3170 8406

RecycloStar 2 met 

bekerinzet
_

Inhoud: 110 ltr

Afmeting: l 45.3, b 69.4, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708413 3170 8413

RecycloStar 2
_

Inhoud: 110 ltr

Afmeting: l 45.3, b 69.4, h 
74.5 cm

Afvalzakken:  31658404
 31015603

Extra’s: Wielen set RecycloStar, 
3170 8451

Kleur: Model: Bestelnr.:

 grafi etgrijs, 
lichtgrijs

VB 708420 3170 8420

Wielen set RecycloStar
Stevige set wielen om de 

RecycloStar eenvoudig te kunnen 

verplaatsen. Gemakkelijk te 

monteren.
_

Kleur: Model: Bestelnr.:

 - VB 708451 3170 8451

per
binnenemmer

55
liter


