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Afvalbak Robusto

STRAATMEUBILAIR
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Zoals de naam van de afvalbak Robusto al 
doet vermoeden is deze afvalbak robuust, 
maar ook stijlvol en zeer functioneel. De 
Robusto afvalbak is in hoge mate bestand 
tegen vandalisme, duurzaam en voorzien 
van een Arbo vriendelijk ledigingssysteem. 
Desgewenst kunt u de Robusto laten 
voorzien van een anti aanplakstructuur 
of eigen signing zoals bijvoorbeeld een 
gemeentewapen. 
De Robusto heeft een inhoud van maar 
liefst 150 liter. Zodoende hoeft deze 
afvalbak minder frequent te worden 
geledigd, hetgeen aanzienlijk scheelt in 
kosten. Ondanks het flinke volume oogt 
de Robusto slank door de fraaie vorm-
geving. Deze afvalbak combineert gemak 
met functionaliteit.  

Specificaties
• Materiaal: staal 
•  Conservering: verzinkt en voorzien 

van poedercoating
•  Afmeting (uitwendig): Hoogte 1100mm,  

breedte 580mm, diepte 400mm 
• Slot: kroonslot (diverse opties mogelijk) 
•  Afval: afvalzak draait mee naar buiten 

(ergonomisch werken) 
•  Fundatie: los meegeleverd, eenvoudige 

plaatsing 
• Inhoud: ± 150 liter
•  Opties: voorzien van noppen/voorzien 

van uitgesneden logo/wapen/afsluit-
deksel/afwijkende kleur coating/uit-
voering met binnenbak 

 *  De afvalbak Robusto is auteursrech-
telijk beschermd.
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inhoudsopgaVe

online product- 
documentatie.

Naast de nodige productbrochures staat er op  
de website erdi.nl een zeer geavanceerde product-
catalogus. Hierin vindt u per productgroep uitge-
breide productbeschrijvingen, maatvoeringen en 
technische tekeningen. Per product kunt u tevens 
productsheets downloaden. Nieuw in de catalogus 
is dat u bij het product ook in veel gevallen een 
bestekbeschrijving kunt downloaden. U kunt  
de tekst één-op-één overnemen in uw bestek, 
hetgeen u veel tijd kan besparen.

Veiligheid, duurzaamheid en het voldoen aan de wettelijke normeringen heeft 
voor Erdi de hoogste prioriteit. De hoogste standaard op deze gebieden 

vinden hun basis bij de productontwikkeling en zijn ook de maatstaf  
bij het produceren, installeren, nazorgen en onderhouden. Erdi is 

VCA gecertificeerd, voldoet aan de ISO 14001 milieunorm en aan 
de ISO 9001 kwaliteitsnorm. Dit jaar ontving Erdi opnieuw haar 
certificaat voor de CO2 Prestatieladder, waarmee Erdi opnieuw 
gestalte gaf aan haar streven om continu haar CO2 uitstoot te 
blijven reduceren. Inmiddels is bij Erdi Ecodesign de standaard 
voor het ontwerpen, produceren en leveren van straatmeubilair, 
wegbebakening en verkeerstechnische oplossingen. 

Veilig, duurzaam en  
volgens de hoogste norm.

In het najaar van 2012 verscheen ons beeldboek Urban 
Design by Erdi. Dit boek beschreef in 46 pagina’s tal 
van producten, referentieprojecten en technische gege-
vens. In de drie jaar daarna hebben de ontwikkelingen 
bij Erdi op het gebied van productontwikkeling niet 
stil gestaan. Urban Design update 1 is daar het 
bewijs van en is bedoeld als aanvulling op het reeds 
bestaande beeldboek. Heeft u het eerste deel niet 
of niet meer in uw bezit, dan kunt u een nieuw 
exemplaar bestellen via info@erdi.nl.

urban design update 1.



Canapé retro rond 

Sinds kort kan Erdi gebruik maken 

van 3D freestechniek. Door de  

ontwikkeling van de 3D freestechniek 

is de Canapé nu ook verkrijgbaar  

in een ronde uitvoering. Door de 

zuivere ronde afwerking heeft  

de (boom)bank een organische, 

robuuste en stijlvolle uitstraling 

gekregen. De bekende comfortabele 

‘Canapé-zitvorm’ is uiteraard  

bewaard gebleven.

ZWeVende booMbank 
oostpoort.
In de vernieuwde wijk Oostpoort in  

Amsterdam Oost plaatste Erdi twee 

fraaie Canapé Retro boombanken. Bij de 

productie plaatste Erdi de steunen op de 

hoeken van de banken dusdanig, dat het 

geheel een stijlvol ‘zwevend’ uiterlijk heeft 

gekregen. De Canapé boombanken zijn 

altijd uniek omdat ze leverbaar zijn in vele 

uitvoeringen en afmetingen, zoals meer-

kantige banken (zeskantig, achtkantig) en 

met variabele diameters. Ze hebben een 

tijdloos design, een comfortabele zit en zijn 

vervaardigd van duurzame materialen. 

Canapé Metropool, 
breda.

De Metropool is één van de laatste 

aanwinsten in de Canapé serie zitbanken. 

Recent produceerde en plaatste Erdi in de  

gemeente Breda een fraaie dubbele 

Canapé Metropool. De bank is 5 meter 

lang en het onderstel is thermisch verzinkt, 

waardoor deze dubbele Metropool een 

tijdloze en robuuste uitstraling heeft. 

leidse loper.
Langs de route van de Leidse Loper (www.deleidseloper.nl) heeft Erdi Canapé Retro 

banken en Canapé Retro Lounge ligbanken geleverd en geplaatst. De Retro-serie, 

ontworpen en ontwikkeld door Erdi, hebben een comfortabele, luxe en uitnodigende 

uitstraling. De zittingen zijn blind gemonteerd en vervaardigd van FSC® hardhout. 

Gemeente Leiden heeft als opdrachtgever gekozen voor de Canapé Retro, omdat 

de meubels door hun sierlijke en tijdloze uitstraling goed aansluiten bij de omgeving.

Zeskantige booMbank 
Voor nieuW-West. 
In stadsdeel Amsterdam Nieuw-West 

leverde en plaatste Erdi deze fraaie 

zeskantige boombank. Tevens werden in 

dit project ook een aantal picknick sets 

geleverd en geplaatst. Saillant detail is  

dat de picknick sets niet op een vlakke 

ondergrond staan.

Zitbank Canapé Metropool

booMbankCanapé
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Canapé Wood  
Met Corten  
haarleMMerplein.
Voor het heringerichte Haarlemmerplein te 

Amsterdam hebben wij uit de Canapé Wood 

serie diverse zit- en boombanken geleverd 

en geplaatst. De banken zijn afgesloten 

met cortenstalen platen. Deze platen en 

de steunen hoeven niet verduurzaamd te 

worden, omdat het geoxideerde cortenstaal 

van nature bestand is tegen corrosie.

projeCt Waterlijn  
uithoorn.

Voor het project Waterlijn in Uithoorn 

leverden wij dubbele Canapé Retro zitbanken. 

Het gebied is opnieuw ingericht om  

wandelaars, toeristen, inwoners en water- 

recreanten te laten genieten van de Amstel.

Canapé retro gennep.
Voor de Gemeente Gennep produceerde Erdi 

een dubbele Canapé Retro van 4 meter lang. 

De bank was een onderdeel van de herin- 

richting van het centrum. Alle houten delen 

met duurzaamheidsklasse 1, zijn rondom  

geschaafd en afgerond.

Canapé single.
Aan de vele varianten van Erdi’s Canapé  

is recent een nieuwe zitbank toegevoegd.  

De Canapé Single biedt het bekende  

zitcomfort en is uitgevoerd met één staander. 

De toepassing van deze constructie geeft de 

Canapé Single een zeer elegante uitstraling. 

steelWaVe Maassluis. 
Voor plaatsing langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis heeft Erdi Steel Wave 

zitbanken geleverd. Deze banken worden standaard thermisch verzinkt en zijn in 

dit geval ook gepoedercoat in RAL kleur 9005.

Zitbanken Canapé

ZitbankenCanapé Wood Corten & steelWaVe
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MaatWerk

MaatWerk

Zitbanken / speCials

Zitbanken / booMbanken

MaatWerk banken en 
stoelen Zaanstad.

Voor het vernieuwde stadscentrum van de 

gemeente Zaanstad heeft Erdi maatwerk  

stoelen en zitbanken geproduceerd en geplaatst. 

Dit design straatmeubilair is ontworpen door 

Simon Sprietsma. De banken zijn geplaatst  

onder een hellingshoek richting het stadhuis en 

de stoelen staan aan het begin van de  

winkelstraat. De verschillende steunen van  

de zitelementen zijn voorzien van gelaserde 

uitsparingen en afgewerkt met gebogen  

massieve gepolijste RVS 316 armleuningen.

u-VorMige Canapé Wood Met Corten op ten kateplein.
Op het Ten Kateplein in Amsterdam heeft Erdi maatwerk Canapé Wood zitbanken geleverd en  

geplaatst. De banken, met U-vorm, zijn tot aan het maaiveld voorzien van FSC 100% Cumaru 

houten delen. Verder zijn de steunen dicht uitgevoerd met cortenstalen plaat.

bieChtstoelbank  
piet boon.
Jacob Cornelisz van Oostsanen, 1470 geboren 

in Oostzaan, was kunstschilder en ontwerper 

van houtsneden. Zijn topstukken werden  

in het voorjaar van 2014 geëxposeerd in  

Amsterdam en Alkmaar. Ter gelegenheid  

van deze expositie ontwierp designstudio  

Piet Boon® de Biechtstoelbank geïnspireerd 

op van Oostsanen. Dit prachtige stukje  

kunst werd door Erdi verder uitgewerkt  

en vervaardigd. In totaal werden  

er drie exemplaren handmatig  

geproduceerd en tentoongesteld  

in het Amsterdam Museum en  

het Stedelijk Museum Alkmaar. 

‘Wubbo oCkels booM-en-bank’.
Op zaterdag 8 november 2014 werd de ‘Wubbo Ockels boom’ onthuld op het Haarlemmerplein in 

Amsterdam. Erdi ontwierp, produceerde en plaatste de bank rondom de boom, waarop plaquettes 

werden aangebracht met uitspraken van de duurzaamheidspionier. Het planten van de boom was 

een initiatief van de stichting De Groene Grachten en de gemeente Amsterdam. 

MaatWerkontWerp  
Canapé booMbank.
Voor de herinrichting van het centrum 

van Apeldoorn leverde en installeerde Erdi 

diverse uitvoeringen van de Canapé zit-

banken. Voor de Hoofdstraat produceerde 

en plaatste Erdi een maatwerkontwerp van 

de Canapé boombank. De bank is geheel af-

gesloten door wegneembare panelen en aan 

de bovenzijde voorzien van RVS afdekplaten 

met led verlichting, die de boom uitlichten.
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Canapé Wood  
in postZegelpark.

Het Pieter van der Doesplein in Amsterdam  

West is aangemerkt als postzegelpark, een kleine 

recreatieve buitenruimte dat de contacten in de 

buurt moet stimuleren. Voor dit plein ontwikkelde 

Erdi diverse maatwerk zitbanken op basis van de 

Canapé Wood serie. In het voorjaar van 2014 

werden de zitbanken door Erdi geplaatst.



MaatWerk

aFValbakken

Zitbanken

MaatWerk Voor  
aMsterdaM oostpoort.

Voor het Amsterdamse Stadsdeel Oost 

ontwierp en produceerde Erdi een fraaie  

L-vormige dubbelzijdige Canapé Retro.  

Erdi plaatste de bank in het nieuwe winkel-

gebied Oostpoort. De houten delen van de 

bank verspringen ten opzichte van elkaar 

zodat op het oog één geheel ontstaat.  

De bank is 9 meter lang en 4 meter breed.

aFValbak praCtiCuM.
De afvalbak Practicum is in hoge mate 

bestand tegen vandalisme en is uitgevoerd 

met een degelijk ophangsysteem voor 

vuilniszakken tot 150 liter. Inmiddels heeft 

deze degelijke en Arbo-vriendelijke afvalbak 

al op veel plaatsen in Nederland een plek 

gekregen. Een voorbeeld daarvan is bij het 

ROC aan de Europaboulevard in Amsterdam.

aFValbak robusto.
De afvalbak kan worden uitgevoerd met 

een Sablé poedercoating. De structuur van 

deze coating ontmoedigd het aanplakken 

van posters. Een Sablé poedercoating geeft 

tevens de afvalbak een gietijzeren look.

aFValbak robusto.
De afvalbak Robusto staat voor kracht, design en gebruiksgemak. De afvalbak is in hoge mate bestand 

tegen vandalisme en is uitgevoerd met een degelijk ophangsysteem voor de vuilniszakken. De afvalzak draait 

met de deur mee naar buiten, zodat deze eenvoudig en Arbo-vriendelijk te ledigen is. Daarnaast is de 

Robusto gemakkelijk te plaatsen en te reinigen. De afvalbak is ook met noppenstructuur verkrijgbaar zodat 

het aanplakken van posters en dergelijk wordt ontmoedigd. De inhoud van de afvalbak bedraagt 150 liter.

6 Meter Canapé retro op Zuidas.
Het Gershwinplein ligt op de Amsterdamse Zuidas. Recent ontwierp en produceerde Erdi 

voor plaatsing op dit prachtige plein een aantal dubbele 6 meterlange Canapé Retro’s. 

Deze banken werden speciaal geplaatst voor ARTZUID, een internationale sculpturenroute. 

Op het Gershwinplein staat het beeld Inflated Star and Wooden Star van Frank Stella.

outside Wall Voor darp. 
Voor Darp, gelegen in het Drentse heuvelgebied, produceerde en installeerde Erdi 

onlangs een aantal op maat gemaakte geïntegreerde modellen van de Outside Wall. 

De Outside serie bestaat uit een collectie balkvormige banken en tafels met de keuze 

uit verschillen balkdoorsnedes. Elk model wordt naar wens op maat gemaakt. In Darp 

is er binnen gekozen voor wandmontage en buiten voor montage op betonfundaties.

parade en ColleCto, leerdaM.
De gemeente Leerdam koos onlangs voor levering  

en plaatsing van het elegante model Parade in  

combinatie met onze Collecto afvalbakken.
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speCials

speCialsbeWegWijZering/geleidehekken/palen

Fietsrekken

Fietsparkeur rijWiel-
staanders purMerend.

Voor een zorginstelling in Purmerend 

leverde Erdi rijwielstaanders van het  

type 75FP. Dit type staanders voldoet  

aan label FietsParkeur. Dit is een pakket 

van functionele eisen dat op initiatief  

van de Fietsersbond en de vereniging van 

 fabrikanten van fietsenrekken tot stand  

is gekomen. De 75FP is uitgerust met  

een braakvertragende steunslotbeugel.

beWegWijZering  
Zaanstad.
Voor het vernieuwde centrum van  

Zaandam heeft Erdi maatwerk  

bewegwijzering ontworpen, geproduceerd 

en geplaatst. Bovenop de palen is een 

goudkleurige walvis geplaatst die verwijst 

naar de historie van de Zaanstreek. 

ZeeWolde rVs palen.
In het centrum van Zeewolde hebben wij 

diverse vaste en wegneembare RVS palen 

geleverd. Doordat de palen zijn uitgevoerd met 

een ‘gedraaide’ deksel krijgt het geheel een 

degelijke en strakke vormgeving.

het kekke rek, een ode aan gerrit rietVeld.
Voor de prijsvraag “Het Kekke Rek” hebben wij het ontwerp ‘Stalling in Stijl’ van Maurice Gortmans 

geproduceerd en geplaatst in Utrecht. De fietsenstalling is een eerbetoon aan Gerrit Rietveld. 

Kenmerkend voor het ontwerp is de Cartesiaanse knoop. De maatvoering en kleurstelling van het 

rek zijn gelijk aan de Rietveldstoel. De kleurstelling is omgekeerd ten opzichte van de Rietveldstoel 

waarbij het geel gelinkt mag worden aan de Tour de France die dit jaar in Utrecht startte.

beWegWijZering  
aMstelpark. 
In het Amstelpark in Amsterdam-Zuid 

heeft Erdi de bewegwijzering voorzien  

van nieuwe bebording. Ieder thema heeft 

nu een kleur gekregen en het aantal 

wegwijzers is uitgebreid. De bestaande 

staanders zijn nagekeken en opnieuw 

ingezet. Dit project is bij uitstek een  

voorbeeld van ecodesign.
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WegneeMbaar geleidehek 
rijksMuseuM.
Voor het Rijksmuseum hebben wij een  

wegneembaar geleidehek ontwikkeld,  

geproduceerd en geplaatst. De staanders  

zijn aan elkaar te verbinden door middel  

van uittrekbare banden. Tevens zijn de 

staanders eenvoudig te verwijderen als deze 

niet in gebruik zijn en kunnen de fundaties 

worden afgesloten zodat voetgangers hier  

geen last van ondervinden. Zo biedt dit  

systeem maximale flexibiliteit en wordt het 

bezoekersaanbod van het museum doelmatig 

en efficiënt in goede banen geleid.



Naast de specialisatie op het gebied van ontwikkelen, 
produceren, installeren en onderhouden van straat-

meubilair, is Erdi actief op het gebied van wegbebakening 
en verkeerstechniek. Al deze takken van sport richten 

zich op de inrichting van de buitenruimte waar voetgangers, 
fietsers, bromfietsers, motorrijders en automobilisten de 

gebruikers zijn. Het is dus niet meer dan logisch dat Erdi 
vanaf de ontwikkelfase van producten de veiligheid van de 

gebruikers van de buitenruimte voorop stelt. Niet alleen door 
bijvoorbeeld bepaalde producten te ontwikkelen en testen aan de  

hand van de Europese wet- en regelgeving, maar ook door preventief en 
initiërend producten te ontwikkelen die de veiligheid van de gebruikers van de 

buitenruimte maximaliseren en de aansprakelijkheid van de beheerder minimaliseren. 
Enkele voorbeelden van producten die op eigen initiatief door Erdi zijn ontwikkeld en voor een  

sterk verhoogde veiligheid van de buitenruimte zorgen. 

Veiligheid als  
basis voor product- 

ontwikkeling.

Solar Flash is een (uitneembare/klapbare) paal  
met alternerende LED verlichting die de veiligheid  
van (brom)fietsers op fietspaden moet verhogen.  
De kop is van slagvast polycarbonaat en geïntegreerd  
in de anti-parkeerpaal. De Solar Flash is voorzien  
van solar technologie en heeft dus geen externe 
stroombron nodig.  
De signaalrode LED verlichting  
ontsteekt automatisch bij schemering 
waardoor de attentiewaarde van de paal wordt  
vergroot en zo ook de veiligheid van de (brom)fietsers.

De verschillende modellen Fietsflex 
palen absorberen de schok bij  

aanrijding en verkleinen de kans  
op letsel. De palen zijn verend  

(voorzien van knikmechanisme)  
en hebben een beperkte uitslag  

zodat het voor auto’s nog steeds  
ontmoedigend is over de paal heen  

te rijden. De FietsFlex palen zijn  
veelal uitgevoerd met alternerende  

LED verlichting (Solar Flash).

Het gevaar bestaat dat ondanks het aanwezig zijn van een rood  
verkeerslicht de (brom)fietsers, motoren en scootmobielen over  
het opkomende fysieke element (verzonken paal) rijden. Om dit te  
voorkomen ontwikkelde Erdi het vezip plateau. Dit verdrijvingsplateau  
is naast ribbelmarkeringen en de toepassing van drempels een van  
de vele voorbeelden om de veiligheid te verhogen rond en om  
automatische verkeersafsluitingen.

palen FietsFlex & aFZetpalen

FietsFlex  
VerZonken Flexpost.

De Fietsflex verzonken Flexpost,  

ontworpen en geproduceerd door Erdi, 

is vervaardigd van flexibel kunststof en 

absorbeert de schok bij een aanrijding.  

Dit verkleint de kans op eventueel letsel 

van fietsers en bromfietsers. De paal kan 

onder het maaiveld worden opgeborgen 

zodat deze nooit van de locatie verwijderd 

hoeft te worden. De paal is optioneel  

leverbaar met Solar Flash LEDverlichting.

De metalen fundatie is thermisch verzinkt 

en de tranenplaat antislip deksel sluit  

contra aan de klappaal en heeft een  

vandalisme bestendige afsluiting.

FietsFlexpost.
Op veel plaatsen in Nederland, waaronder 

meerdere locaties in de gemeente Zaanstad, 

zijn FietsFlex Flexposts geplaatst. De flexibele 

Flexposts absorberen de schok bij aanrijding 

en verkleinen zo de kans op letsel. De palen 

zijn voorzien van een stalen onderstuk,  

zodat het nog steeds ontmoedigend is voor  

autoverkeer om over de paal heen te rijden.

Kade        Kade-plus         Sky            Golf

aFZetpalen kade,  
kade-plus, sky en golF.
Erdi heeft recent een aantal nieuwe palen aan 

haar bestaande collectie toegevoegd. Met de 

Kade, Kade Plus, Sky en Golf biedt Erdi een 

serie palen die qua stijl en uitstraling ieder een 

eigen identiteit hebben. Daarmee speelt Erdi  

in op de behoefte van ontwerpers en inrichters 

van de buitenruimte. Zij kiezen er steeds vaker 

voor om het straatmeubilair te laten aansluiten 

op de uitstraling van de omgeving.
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