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Afvalbakken Practicum - Collecto
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De afvalbakken Practicum en Collecto zijn 
het letterlijke en figuurlijke voorbeeld van 
schoonheid. De stijlvolle vormgeving van 
deze afvalbakken gaat arm in arm met 
functionaliteit. De bakken zijn vandalisme 
bestendig, duurzaam en voorzien van een 
Arbo vriendelijk systeem voor het ledigen.
Desgewenst kunt u de bakken laten 
voorzien van een eigen signing, bijvoor-
beeld het gemeentewapen.

Practicum
Robuust, duurzaam en praktijkgericht: 
dat zijn de kenmerken van de Practicum 
afvalbak. De afvalbak is in hoge mate 
bestand tegen vandalisme en is uitge-
voerd met een degelijk ophangsysteem 
voor de vuilniszakken. Daarnaast is de 
bak arbo-vriendelijk te ledigen doordat 
de vuilniszak met de deur meedraait. 
De Practicum is gemakkelijk te plaatsen 
en te reinigen. Het schuine tweetraps 
dakje voorkomt ophoping van afval. De 
inhoud van de afvalbak bedraagt circa 
150 liter.

Collecto
De Collecto is een slanke, strakke afval-
bak die beschikt over dezelfde unieke 
eigenschappen als de Practicum.
De strak afgewerkte afvalbak heeft een 
halfrond dak en is verkrijgbaar in ieder 
gewenste RAL kleur. Deze afvalbak kan 
net als de Practicum direct op maaiveld 
gemonteerd worden. De betonfundatie 
kan los meegeleverd worden, zodat deze 
meegestraat kan worden. Dit verge-
makkelijkt het plaatsen van de afvalbak. 
De inhoud van de Collecto bedraagt 
circa 100 liter.

Specificaties
• Materiaal: dikwandig staal 3 en 4 mm
•  Conservering: thermisch verzinkt en 

gepoedercoat in sablé coating
• Slot: kroonslot (diverse opties mogelijk)
•  Afval: afvalzak draait mee naar  

buiten (ergonomisch werken)
•    Fundatie: los meegeleverd,  

eenvoudige plaatsing
• Inhoud: Practicum  ± 150 liter
 Collecto  ± 100 liter

* De afvalbakken Practicum en Collecto 
zijn auteursrechtelijk beschermd.Collecto

Practicum


