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CITY BIN - 40 LITER 

Speciaal voor de kleine gezinnen 
of bewoners van centrum en hoog-
bouwwoningen, die geen groot vo-
lume container nodig hebben of kun-
nen plaatsen, levert Eurobins de City 
Bin. De 40 liter container laat zich 
in elk opzicht in de nauwste ruim-
ten veelvuldig gebruiken. Enerzijds 
voor de inzameling van restafval 
en anderzijds voor het gescheiden 
inzamelen van bijvoorbeeld G.F.T.  
 
De City Bin is in verschillende kleu-
ren leverbaar. Heeft een zelf-centre-
rende opnamerand en is standaard 
chipvoorbereid. Ook lediging op een 
automatische belading is mogelijk. 

K W A L I T E I T S N O R M
 
De Kliko® Minicontainers worden 
vervaardigd uit lage druk polyethy-
leen (HDPE). Zij worden op eigen  
matrijzen door middel van  
spuitgieten geproduceerd. 

De bijzondere kwaliteitskenmerken: 
 
- UV-bestendig
- Cadmiumvrij
- Gering eigen gewicht

Het eenvoudig moeten kunnen ledi-
gen van een container zonder wie-
len, heeft bij de vormgeving van de 
City Bin een belangrijke rol gespeeld.  
Aan deze eisen kan de City Bin vol-
doen door de comfortabele ergo-
nomische draagbeugel. De City  
Bin kan worden voorzien van een 
chip en is tevens verkrijgbaar 
met ingebouwd kantelslot. Voor  
optimaal gebruiksgemak is er ook 
een uitvoering met looprollen en ver-
hoogde handgreep. 
 
M I L I E U V R I E N D E L I J K
 
Kliko® Minicontainers zijn niet 
alleen cadmiumvrij maar kunnen  
bovendien probleemloos gerecycled 
worden. De container wordt dan ver-
malen tot granulaat dat weer voor de 
productie kan worden gebruikt. Een 
perfecte kringloop dus.
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KENMERKEN

-     Aluminium draagbeugel, in drie 
      posities te verstellen.

-     Solide grote handgreep. 

-     Stapelbare constructie.

-     Eigendomskenmerking door 
      dekselindruk.

-      Op aanvraag ook met MSTS 
       opname te leveren.

-     Eigen gewicht 2,5 kg.

-     Toelaatbaar vulgewicht 11 kg.

 

City  Bin met verhoogde Beugel 
en looprollen

Korte beugels 40 liter Lange beugels 40 liter
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