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Geo range
Duurzame en representatieve afvalbakken voor afvalscheiding

Toepassing
De duurzame en representatieve Geo

afvalbakken zijn een innovatieve 

oplossing voor gescheiden  

afvalinzameling. De ‘combined

materials’ technologie biedt de 

voordelen van kunststof, zoals 

makkelijk reinigbaar, roestvrij, 

deukbestendig en heeft tegelijkertijd 

het fraaie uiterlijk van rvs.

Productomschrijving
Geo afvalbakken zijn in 55 en 70 ltr

formaat leverbaar met deksels voor 

specifieke afvalscheiding; met handvat, 

blauwe gleufopening of trechteropening 

in rood, groen of geel. Alle deksels 

passen op de beide formaten. U maakt 

uw eigen afval inzamelunit met de 

meegeleverde clips.

Speciale kenmerken
• Duurzaam kunststof met een rvs

uitstraling.

• Ruimtesparende, langwerpige vorm 

- past ook bij weinig ruimte.

• Roestvrij, deukbestendig en 

‘vingerafdruk proof’.

• Eenvoudig schoon te maken.

• Geïntegreerde handgrepen aan de 

boven- en onderkant voor

eenvoudig tillen, verplaatsen en 

legen.

• Handige haak voor het bevestigen 

van de afvalzak.

• Rubberen antislip voetjes -

voorkomt verschuiven en 

beschermt de vloer.

• Twee formaten - 55 ltr en 70 ltr.

• Drie soorten deksels voor 

afvalscheiding - gesloten, met gleuf 

of trechteropening.

Specificaties
• Materiaal 

- Afvalbak & deksel: 100% PP

- Rubberen voetjes: 100% TPE

- Bevestigingsclips: 100% PP

• Afmeting

- Afvalbak medium 55l: 29x49x61m 

- Afvalbak large 70l: 29x49x73cm

- Deksels: 29x49x9cm

Kit voor muurbevestiging
Een speciale kit is verkrijgbaar voor het 

bevestigen van beide formaten afvalbak 

aan de muur. Bij deze kit hoort ook een 

zwart open deksel voor de afvalbak. 

Ref. doos Productomschrijving Kleur Stuks/doos Ref. stuk

137660 Geo afvalbak medium 55l Metaal 4 137728

137661 Geo afvalbak large 70l Metaal 4 137729

137662 Geo deksel met handvat Zwart-grijs 4 137730

137663 Geo deksel met gleuf Zwart-blauw 4 137731

137664 Geo trechterdeksel Zwart-rood 4 137732

137665 Geo trechterdeksel Zwart-geel 4 137733

137666 Geo trechterdeksel Zwart-groen 4 137734

138496 Geo kit voor muurbevestiging Zwart-metaal 4 138490

Afvalbakken zijn per doos verkrijgbaar, deksels per doos of per stuk. 


