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De s�jlvolle BINsolumn buitenafvalbak is leverbaar in twee 
uitvoeringen. De single-uitvoering hee� één binnenbak met 
een inhoud van 100 liter, een hoogte van 125 cm, een breedte 
van 55 cm en een diepte van 47 cm. diep. De double-bin 
uitvoering van de fraai vormgegeven BINsolumn hee� dezelfde 
specifica�es maar is voorzien van twee gelijke onderverdelin-
gen voor gescheiden afval. De BINsolumn wordt standaard 
geleverd op een betonnen voet en is verkrijgbaar in elke 
gewenste kleur of kleuren.

Gespecialiseerd in duurzame 
oplossingen voor afval, onge-
dierte en hondenpoep
Als ervaren specialist op haar 
vakgebied heeft BINsystem veel 
praktische kennis van en ervaring 
met duurzame oplossingen voor 
afval, ongedierte en overlast 
veroorzaakt door hondenpoep. 
Onze oplossingen onderscheiden 
zich door een lange levensduur, zijn 
vandalismebestendig en onder-
houdsvrij. Maatwerk wat betreft 
kleur en vormgeving en dergelijke 
zijn bij ons zeker mogelijk, is 
verrassend betaalbaar en kunnen 
wij snel leveren. 

Standaardoplossing of maatwerk 
bij BINsystem
√ Keuze van de juiste inhoud van 
de afvalbak of een ander product 
uit ons assortiment i.c.m. de 
locatie van plaatsing.
√ Kleurstelling
√ Logo’s of andere individuele 
wensen
√ Het treffen van preventieve 
maatregelen ter voorkoming van
schade door vandalisme
√ Aflevering
√ Levertijd
√ Plaatsing
√ Onderhoud en reparatie 

Kenmerken BINsolumn
√  Fraai design
√  Uiterst duurzaam: o.a. dankzij slimme waterafvoer en een 
security lock
√  Vandalismebestendig
√  Eenvoudig te ledigen, binnenbak van solide en licht materiaal
√  Wordt volledig geassembleerd geleverd
√  Vele op�es: single- of double-uitvoering, kleur, logo, asbak 
(1.200 peuken) aan buitenzijde,
√  betonnen of metalen voet

Specifica�es
Materiaal afvalbak: Verzinkt staal met poedercoa�ng
Afme�ngen afvalbak: 125 cm hoog, 55 cm breed, 47 cm diep
Inhoud binnenbak: 1x 100 liter of 2x 50 liter
Kleur: Leverbaar in vrijwel elke RAL-kleur of andere kleur, evt. 
ook te voorzien van een logo

BINsolumn buitenafvalbakken 
1x 100 (single) of 2x 50 liter (double) BINsystem


