
EKO staat voor stijlvolle producten voor keuken, badkamer en (thuis)kantoor. 

Van een keur aan pedaalemmers tot eigentijdse sensor bins en van fraaie touch afvalbakken 
tot praktische huishoudelijke oplossingen. 

Vanuit EKO's mono " Sensible eco living", is er een uitgebreid productassortiment 

ontwikkeld die voldoet aan de eisen van deze tijd, waarin kwaliteit, service en 
een betaalbare prijs de kenmerken zijn waar EKO voor staat 
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Vepa Bins is exclusief dealer van EKO 
In deze flyer slechts een kleine greep uit ons assortiment 

KIJK OP WWW.VEPABINS.NL WAT DIT MERK U TE BIEDEN HEEFT! 

De Vepa Bins website v oorziet u van informatie over de onderneming en haar producten. 
Wanneer u ingelogd bent, heeft u toegang tot aanvullende productinformatie, de actuele prijslijst en aanbiedingen. 

Voor extra informatie of persoonlijk contact kunt u e·mailen naar verkoop@vepabins.nl 

of bellen met de Vepa Bins Bestellijn +31 (0)223 668383. 

Vepa Bins Groothandel B. V 
Schri jnwerkersweg 15 

1 786 PC Den Helder, Nederland 

exclusief verkrijgbaar bij Vepa B ins 



ECOCASA STEP BIN 
SNEL & EENVOUDIG AFVALSCHEIDEN 

Het ontwerp met de dubbele/ drievoudige binnenemmers 
maakt het sorteren van recyclebaar en niet-recyclebaar afval 
snel en eenvoudig, geschikt voor zowel huishoudelijk als 
commercieel gebruik. 
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Rechthoekige pedaalemmer van geborsteld RVS met 
fingerprint prooi coating en handige kunststof handgrepen. 
De twee pedalen geven afzonderlijk toegang tot 

De stay-open functie vergrendelt het deksel, voor het 
makkelijk schoonmaken van de afvalbak of wisselen 
van de afvalzak. 

de kunststof binnenemmers. 

SHELL ST P BIN 
STIJLVOL & OPVALLEND DESIGN 

Opvallende schelpvormige pedaalemmer met 2 kunststof 
binnenemmers (2x 22 ltr) voor afvalscheiding. 

Voorzien van gedempt sluitende deksels. 

Voorzien van gedempt deksel en Fingerprint Proef coating. 

Duurzaam pedaal in een artistiek ontwerp 
Comfortabele handgreep aan de achterkant 
De ingebouwde afvalzak fixer houdt de afvalzak 
netjes op zijn plaats en uit het zicht. 
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E-CUB STEP BIN
GROOT IN RECYCLEN 

Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer met extra breed pedaal en 2 kunststof binnenemmers. 
Met de EKO E-Cube scheid je gemakkelijk 2 soorten afval. 

Voorzien van gedempt deksel en stay-open functie. 
Aan de binnenzijde van het deksel is ruimte voor een 
carbonfilter om geurtjes te voorkomen. 

ECOFLY ST P BIN 
SLIM & MOBIEL AFVALSCHEIDEN 

Stijlvolle pedaalemmer voor afvalscheiding van gebor
steld RVS met fingerprint proof coating en 2 kunststof 
binnenemmers. Door het slanke design en het pedaal 
aan de smalle zijde uitermate geschikt voor smalle 
ruimten. 

Door het handvat aan de voorzijde 
en de ingebouwde wielen is de 

pedaalemmer makkelijk te verrijden. 

Het geruisloos sluitend deksel opent 
in twee delen waardoor het ook 
gemakkelijk onder werkbladen past. 

De stay-open functie vergrendelt het deksel, voor het 
makkelijk schoonmaken van de afvalbak of wisselen 
van de afvalzak. Voorzien van een Fingerprint Proof coating. 




